UČIVO PRO 9. ROČNÍK (22. až 26. února 2021)

Protože to pořád a pořád a pořád a pořád většině z vás nedochází, tak znovu:
Ještě než se pustíš do zkoumání učiva, tak si pozorně přečti následující upozornění.
Především vše předepsané zasílej na adresu skolabuk@seznam.cz do uvedených
termínů. Nově už nebudu (bez řádné omluvy) přihlížet k pozdnímu zaslání.
Zasílej mi to to s popiskem souboru (mobil), nebo názvem souboru (počítač)
přesně ve tvaru, který je u úkolu uveden. Nezaměňuj laskavě pomlčku „-„ za lomítko “/“. To druhé dělá neskutečné problémy při stahování, zejména pokud to
takto kazí většina z vás.
Každý úkol zasílej zvlášť s vlastním přesným názvem nebo popiskem.
Pečlivě vždy zkontroluj fotku, než ji pošleš, zda je na ní vše a zda je to čitelné.
Nauč se pořádně fotografovat dokumenty. Není to nic těžkého, chce to jenom trochu snahy. Vždy se najde kolem tebe někdo, kdo ti poradí.
Nebo se podívej na internet. Třeba: https://www.fotoradce.cz/jak-fotografovatdokumenty-a-listiny.

Dějepis
Přečíst, udělat výpisky, naučit se dle otázek v textu a slovníčku na konci kapitol.
3. fáze (60. léta) – s. 103-105. (24. 2.)
4. fáze (70. a 80. léta) – s. 105-107. (26. 2.)
Udělej referát o době McCarthyho procesů. Použij více zdrojů (nejméně 2!). Zaslat do 3. 3. s názvem souboru (z počítače) nebo popiskem souboru (z telefonu)
dle vzoru: „21-03-03 D Ref McCarthy anovak“.
Nezapomeň, že referát není bezduché mačkání ctrl+C a ctrl+V.
Můžeš také něco nakreslit do sešitu!
Po návratu do školy budou zkontrolovány výpisky a chybějící budou považovány jako neomluvené zmeškané hodiny.

Německý jazyk
Lekce 1-10 (celá učebnice):
Opakování a procvičování
1) Opakovat a procvičovat slovíčka, gramatiku a rozhovory (Skype, WhatsApp
apod.) dle jednotlivých témat.
2) Procvičovat počítání do 20, početní úkony, dny v týdnu, měsíce, roční období, školní předměty, členy rodiny.
3) Písemné cvičení (24. 2.):
Přelož: Gitti má dvě sestry, ale Helmut má jenom jednoho bratra.
Co máš v té tašce?
Babička má 9 koček, strýc má psa a bratr Franz Josef má papouška.
Moniko, tady máš 20 korun a kup si něco.
Hodně štěstí a zůstaň zdráv!
Květiny a bačkory jsou tak pěkné.
Kde je dort?
Jsem si jistý, tu si poslechneš rád.
Milane, ukaž mi pak, prosím, tvé obrazy.
Ty máš přeci matematiku tak rád!
Zaslat nejpozději do 26. 2. na adresu: skolabuk@seznam.cz s názvem souboru (z
počítače) nebo popiskem souboru (z telefonu) dle vzoru: „21-02-26 NJ Překlad
anovak“.)
4) Písemné cvičení (26. 2.):

Zaslat nejpozději do 3. 3. na adresu: skolabuk@seznam.cz s názvem souboru (z
počítače) nebo popiskem souboru (z telefonu) dle vzoru: „21-03-03 NJ PL 11
anovak“.)
5) Mein Hut, Mückenhochzeit, Wir sind Musikanten, Alle meine Entchen
https://www.youtube.com/watch?v=TBT6edKlNj4 – nácvik písní – viz YouTube.
6) Němčina s Mitzi a Maus – ČT –
https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=2512703#N – do
lekce 17 opakování a procvičování + 18 (nové se zápisem).
Pozor na internetové překladače. Často chybují. Jejich automatické překlady pokládám za vaši hrubou chybu.
Vše se učit a procvičovat průběžně.
Dej si pozor na dodržení termínů k zaslání. K pozdějšímu zaslání nebude
přihlíženo a v souladu s platnými předpisy bude hodina započítána jako
neomluvená a nezpracovaná práce hodnocena nedostatečně.
Výpočetní technika
Za vaši třídu jste do teď vytvořili jen pár návrhů. Teď se pustíme do návrhů figurky jezdce a střelce.
Nezapomeňte na název a pošlete zprávu o zhotovení na adresu: skolabuk@seznam.cz do 2. 3.
Posílejte zprávu, nikoli stažený soubor!

Pokud má někdo jakékoli problémy s postupem, tak si pozorně pustí modelování
pro začátečníky od PrusaLab:
https://www.youtube.com/watch?v=bcrUFvj4Vmk.
Pak už půjde možná cokoli udělat snadněji a rychleji.
Mgr. Erich Kříž
Mgr. Erich Kříž

