Materiály k samostudiu
Čtvrtek 2. 4. 2020
Třída 9.C
ZEMĚPIS
1. Ulož si zpracované úkoly k odevzdání (připomenuté byly v pondělí 30.3.2020)
2. Kontrolujeme úkoly minulého školního cvičení: 5 států v USA - sousední státy Ruska
máme jich 14 a USA 2 - státy k obr. str. 83 Čína, Fr., Austr., Egypt, Braz., Brit., USA ot.č.1. jsme zjistili k roku 1019 7,7 miliard - ot.č.6. půda, podnebí atd a obilniny známe
4 pěstované u nás, ale i další rýže proso, čirok - ot.č.10. množství a velikost nákladů a
hlavně cena - ot.č.16. Rusko - Kanada, Čína, Indie - ot.č.17. b
3. Nové učivo: STÁTY SVĚTA PODLE SPRÁVNÍHO ČLENĚNÍ uč. str 49-50, zapíšeme do sešitu
základní poznámky. Nabízím následující tabulku. Úkoly - vymyslíme nebo používáme mapy.

MATEMATIKA
Matematické minimum strana 235

ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Šulová)
1) zkontroluj si výsledky z PS s: 40-41
ex.1: 1 David (D), 2 Lucy (L),3 Martin (M)
ex. 2: 2D, 3M, 4L, 5L, 6D, 7L, 8M, 9L, 10D, 11L, 12M, 13M, 14L, 15M, 16D
ex. 3: reality, entertainment, experience, advertisement, violence
ex. 4:1 reality, 2 advertisement, 3 violence, 5 experiences, 6 entertainment
ex. 6:(Hello), Dear Mr Brown ....and (I like) I would like to apply for the job (like ) as..... (I´m) I
am reliable and (interesting) interested.... (I enjoy) I would enjoy work for you... I
can (interview) work (all weekdays) any weekday after 3.30. (From ) Yours sincerely.
ex. 7 budu kontrolovat každému (via email)
2) U s. 56: Přečti si The story of money a písemně do sešitu vypracuj cv. 2 a,b,c
3)PS 44/2, 3

ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Mrázová)
ve čtvrtek bude vždy jen překlad - pište na zvláštní místo v sešitě, kde budete mít všechny
překlady pohromadě
1. Tady se mluví německy.
2. Fotbal se hraje na celém světě.
3. Amerika byla objevena Kolumbem.
4. Minulý rok byly hory pokryté sněhem.
5. Zloděj byl chycen a uvězněn.

6. Její první dítě se narodí asi za měsíc.
7. Příští rok bude vydán jeho první román.
8. Tento román byl přeložen do 20 jazyků.
9. Moje peněženka byla ukradena.
10. To auto ještě není zaplaceno.
Překládejte pasivem !!!

ČESKÝ JAZYK
VÝZNAMOVÉ POMĚRY – PROCVIČOVÁNÍ
Procvičuj ONLINE: www.skolasnadhledem.cz - vyhledej „Významové poměry“ a vypracuj
- Významové poměry a teorie
- Významové poměry a spojovací výrazy
- Významové poměry 1
- Významové poměry 2
- Významové poměry 9. ročník
Tento web nabízí procvičování zdarma a bez registrace po dobu trvání epidemie. Využijte
této možnosti a procvičujte zde i jinou látku z čj, která vám nejde. Kdybyste si nevěděli s
něčím rady, napište mi mail.

