Materiály k samostudiu
Čtvrtek 23. 4. 2020
Třída 9.C
ZEMĚPIS
1. Připomínám: na papírech máme k odevzdání (pokud není přeposláno) splněná
cvičení z vyučovacích hodin: 16.3., 19.3, 16.4.
2. Pro opakování: Zapíšeme do sešitu název Etiopie: vyhledáme a) její hl. město b) jeho
zeměpisné souřadnice c) všechny sousední státy d) jedno pohoří e) jedno jezero f) jednu
kótu a potom se 7 minut díváme 
https://edu.ceskatelevize.cz/etiopie-zivot-lidi-na-venkove-5e44220de173fa6cb524aa04
po shlédnutí videa pokračujeme v zápisu o tom, co jsme se dozvěděli: g) počet jazyků
h) kolik % lidí žije ve městech ch) barva sklízených fazolí i) co je pro uvedené venkovany
základem jejich zdraví j) náčrtek typického venkovského sídla
(Možná si ještě vzpomenete na náš „Běh pro Afriku“ protože právě pro tuto zemi
přispíváme na stavbu škol.)
3. Pokračujeme v přehledu k politické mapě světa (už máme celkem sedm kapitol –
poslední se týkala státního zřízení) dnes přidáme něco, co už jsme se naučili
v tématu obyvatelstvo, proto můžeme vyhledat v sešitech)

MATEMATIKA
1. SCIO testy:


Lineární funkce, přímá a nepřímá úměra – 02



Lineární rovnice a jejich soustavy

2. Opakování-převody jednotek (délky)

2) Tři kamarádi vyrazili autem na výlet z Prahy do Brna. Kolik zaplatí za benzín, který musí
natankovat na cestu tam a zpět, jestliže vzdálenost mezi Prahou a Brnem je 200 km, auto má
průměrnou spotřebu 6 litrů na 100 km a pro jistotu počítají s rezervou 10 litrů? Cena benzínu je 30
Kč za 1 litr.

ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Šulová)
Zkus doplnit dialog na hotelové recepci, pokud chceš můžeš mi poslat, pokud ne,
nemusíš.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language
_(ESL)/At_the_hotel/Hotel__he9209jv
V učebnici na s. 59 podle cv. 5 udělej projekt podle cv. 5a, můžeš na počítači a
nebo na v ruce na čtvrtku, buď si vymyslíš vlastní hotel a nebo nějaký najdeš na
internetu a představíš ho pomocí odpovědí na otázky u cv. 5a a obrázků. Pokud
píšeš na PC, pošli mi na email a pokud na čtvrtku, odevzdáš fyzicky, až budeme
moci do školy.

ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Mrázová)
řešení překladu:
1. He wasn´t allowed to watch TV yesterday evening.
2. We weren´t allowed to talk during the exam.
3. I will have to call him.
4. We will have to go on foot.
5. I wasn´t able to (I couldn´t) sleep last night.
6. We will be able to speak with him.
7. He won´t be able to translate it.
8. We won´t have to stay here all day.
9. Shall I switch off the TV ?
10. Shall we go to a restaurant this evening?
Učebnice str. 64 – přečti si článek The English Language – zkus najít nějaké další
odlišnosti (odlišná slova) mezi anglickou a americkou angličtinou.

ČESKÝ JAZYK
SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY A PRAVOPISU www.pravopisne.cz
Vyhledejte téma:
- Souhrnný gramatický test pro 8. a 9. ročník
- Komplexní jazykový rozbor www.skolasnadhledem.cz
- Slovní druhy – souhrnné cvičení 1 (9. ročník)

