
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 19. 3. 2020 

Třída 9.C 

ZEMĚPIS 

1. Opakování: Zpracuj na papír, doplň datum, ulož a po návratu odevzdej.* 
Doplň protékající řeku: Paříž, Moskva, Rotterdam, Řím, Vídeň, Londýn, Praha, Varšava 
Doplň hlavní město: Chorvatsko, Dánsko, Belgie, Litva, Portugalsko, Švédsko, Dánsko 
Doplň poloostrov, na které se nachází: Itálie, Řecko, Švédsko, Vatikán, Dánsko, Albánie, 
Doplň k pojmu nebo k zeměpisnému názvu stát: KOLOSEUM - ČERNOBYL - TULIPÁNY - 
KRÁLOVNA - SARAJEVO - ATOMIUM - ČARDÁŠ - KOŠICE - HAMBURK - KORSIKA - EBRO - IKEA - 
FJORDY - POLDER - LEGO - MOZART - SHAKESPEARE - BURGAS - BENÁTKY- KANÁRSKÉ 
OSTROVY 
2. Nové učivo - STÁTY SVĚTA PODLE POČTU OBYVATEL - učebnice str.44 
a) pod nadpis dopiš větu: Počet obyvatel nemá vliv na význam a práva země v mezinárodním 
měřítku. 
b) napiš podle pořadí 10 států s největším a 5 států s nejmenším počtem obyvatel, ale ne z 
učebnice, pracuj s tabulkami atlasu str. 142-143 (atlas má novější údaje než učebnice, ale 
jinak aktuální počty obyvatel můžeš samozřejmě zjistit na počítači). 
c) učebnice str. 45, otázka 4. - s uvedením konkrétních příkladů 

pozn. úkoly označené * jsou k odevzdání a ostatní je zapsáno v sešitech 

 

MATEMATIKA   

PS 2. díl – strana 145/ A-1 

strana 119/ A-2, A- 3, A- 4 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

učebnice s. 52 přečíst Teenagers and money a vypracovat cv. 1,2 do sešitu 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

učebnice str. 58 přečíst článek Unusual hotels 
                            str. 59/2 - do sešitu doplnit celou tabulku 
                            str. 59/3 - na základě přečteného napsat odpovědi k 10 větám 
                            naučit slovíčka 5 C,D 

 

ČESKÝ  JAZYK 

1. Pracovní sešit s. 36, cv. 1 – procvičování látky z úterý 2. Procvičujte pravopis 
www.mojecestina.cz -> Velká písmena 
a) Test: Velká písmena 1 



b) Test: Putujeme po mapě 1, Putujeme po mapě 2 (Mojecestina.cz nabízí i vysvětlení, stačí 
,,najet“ myší na chybnou odpověď) 
  

 

 


