Materiály k samostudiu
Čtvrtek 26. 3. 2020
Třída 9.C
ZEMĚPIS
1. Zkontroluj si minulé školní cvičení (sousední státy Rakousko =8, Albánie =4, Švýcarsko= 5).
2. Nové téma – státy světa podle průběhu a tvaru státních hranic – (uč. str. 47-48)
a) zapiš do sešitu k nadpisu: hranice jsou to smluvní linie, které oddělují území jednoho
státu od druhého, definují vnitřní území státu
b) prostuduj text i obrázky v uč. str. 47-48, přemýšlej o údajích, které čteš
c) doplň stručný zápis z přečteného textu:
např. státní hranice - přírodní (OROGRAFICKÉ), umělé (KONVENČNÍ), přímočaré,
nesouvislé, různé tvary území států ……
d) doplň co je schengenský prostor (buď uč. str. 47 nebo wikipedie)
e) a ještě si zapiš pojmy: delimitace = vymezení hranice mezinárodní smlouvou
demarkace = vytyčení hranice v terénu
3. Školní cvičení: poznej evropskou zemi podle následujících slov a ta si promysli ke zkoušení:
 Volvo, Ikea, ocel, Nobel ….
 fjordy, Amundsen rybolov, Lofoty ….
 poldry, tulipány Rembrandt, Haag ….
 TGV, croissant, Victor Hugo, Champagne …
 Pusta, Balaton, čardáš, Franz Lehár …

MATEMATIKA
Do školního sešitu:
Věty o podobnosti trojúhelníků
POZOR – moje učebnice strana 87 / prostudovat a přepsat cv. 12
Pracovní sešit 3. Díl Matematické minimum strana 233

ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Šulová)
U s. 54 do sešitu cv. 1, 2
PS s. 43- vypracovat celou

ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Mrázová)
napiš dopis se všemi náležitostmi v Aj (podle vzoru str. 55), ve kterém žádáš o prázdninovou
brigádu

ČESKÝ JAZYK
Druhy vedlejších vět – procvičování
1. PS s. 37, cv. 1 a, b – podtrhněte vedlejší věty a určete jejich druh (zítra napíšu výsledky,
abyste si to mohli zkontrolovat)
2. Procvičujte ONLINE: www.pravopisne.cz -> VĚTNÉ ROZBORY (v šedém sloupci vlevo) ->
VĚTA A SOUVĚTÍ -> Určování druhů vedlejších vět 13, 14, 15 (celkem 3 testy)
3. Když si nevím rady: V případě chybné odpovědi se vám u dané věty po vyhodnocení
zobrazí správná odpověď a vysvětlení. Kdybyste si i tak nevěděli rady, napište mi mail.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
VIZ. mail/ pozdrav ze soboty 

