UČIVO PRO 9. ROČNÍK
Český jazyk
Mluvnice
Str. 72, cv. 2a, b, c, d – napsat do sešitu.
Sloh
Napiš úvahu na téma – Nouzový stav v Čechách.
Literatura
Str. 133 – 140 – přečíst z čítanky a zapsat do sešitu.
Dějepis
Postupimská konference a Vznik OSN – str. 92 – 93 – přečíst a udělat výpisky
Německý jazyk
Zapsat a naučit se slovíčka ze 6. Lekce, str. 139-140 –čtení a překlad – ústně, str.
142, cv. 2, 3, 4 – písemně do sešitu.
Mgr. Eva Lauberová
Matematika
Opakování probraného učiva. Příprava na přijímací zkoušky dle poskytnutých
materiálů (počítat, počítat, počítat).
Geometrie:
Jehlany, Povrch a objem jehlanu. (Udělejte si zápisky do sešitu a vyberte si dle
vlastního uvážení alespoň 5 příkladů a vypracujte je do sešitu.)

Nezapomeňte, že v půlce dubna jsme měli psát čtvrtletní písemnou práci
(pochopitelně z učiva prvního čtvrtletí 2. pololetí), kterou si napíšeme hned po
návratu do školy.
Fyzika
Tělesa Sluneční soustavy, Keplerovy zákony, Fáze Měsíce, Roční období,
Zatmění Slunce a Měsíce (str. 81 – 83).
Hvězdy.
(Udělejte si výpisky do sešitu!)
Samostatná práce: Téma: Cokoliv, co se bude týkat vesmíru. Na A4 (1. str:
název, jméno, datum, 2.- 3. str: vlastní text, 4. str: případné obrázky).
Odevzdáte, až přijdete do školy. Bude to známkované!
Mgr. Pavel Mader
Anglický jazyk
Lekce 5 A – 4 C
Slovíčka z lekcí.
Gramatika – trpný rod (vysvětlení je v pracovním sešitě strana 72.
Strana 58
Čtení textu, umět překlad, ústně.
Strana 60
Čtení textu, umět překlad, ústně.

Na papír vypracovat:
Strana 57 cvičení 6 – převést věty do trpného rodu.
Strana 59 cvičení 5 – převedení do trpného rodu a zanechat.
Strana 61cvičení 4 – spojení čísel a písmen
Mgr. Michaela Mašterová
Zeměpis
Kraje ČR, str. 70-82. U každého kraje vypracuj výpis do sešitu.
Mgr. Miloslav Antony
Přírodopis
Éry vývoje Země. Přečíst, str. 67-69. Pokus se najít na internetu, co bylo
příčinou největšího vymírání organismů na konci permu. Kteří současní
živočichové se vyvinuli v období prvohor a můžeme se s nimi setkat i dnes?
Chemie
Kyslíkaté deriváty, které poznáte čichem. Přečíst str. 66-67, opsat vzorec éteru,
formaldehydu, acetonu. Otázka - proč není dobré používat light nápoje a
jogurty.
Mgr. František Hořínek
Občanská výchova

K 7. 4. a 14. 4. si připrav 1 pozitivní aktualitu bez spojitostí s koronavirem a
zašli ji e-mailem na adresu: skolabuk@seznam.cz. Nejlepší (obsahem a formou)
budou patřičně ohodnoceny. (Ctrl+C a ctrl+V používej s rozmyslem.)
Výpočetní technika
Otevři si na internetu program Tinkercad, přihlas se a zkonstruuj ježka v kleci
dle návodu https://www.youtube.com/watch?v=NopsGPyIUEw. Ježka exportuj
a pošli na adresu: skolabuk@seznam.cz. Nejlepší práce budou po zásluze
oceněny a povedení ježci i s klecí budou vámi vytištěny po návratu do školy.
(Navíc si můžete přečíst něco od Jaroslava Foglara. Může to být i komiks, který
si dej do čtenářského deníku.)
Mgr. Erich Kříž

