Rozpis úkolů k samostudiu: (pokud máte možnost, zápisy do

9. třída

sešitů si můžete vytisknout a vlepit) Dále využívejte online zdroje:
onlinecviceni.cz, skolasnadhledem.cz, nadalku.msmt.cz, e-knihy
volně ke stažení, výukové pořady České televize)

Čj - mluvnice

Opakujte prosím VH, VV, druhy VV, poměry mezi VH, SP, SS
atd.Pravopis do ŠS - str. 69, cv. 4a - zbytek cvičení + 4b - zbytek
cvičení. Dále str. 103/3a - 8 řádků (končí slovem "chladné") - podtrhat
Př, nadepsat VH, VV, za souvětí napsat počet vět, doplnit interpunkci.

ČJ - sloh
Čj - literatura

Str. 148 cvič. 6 vypracovat do cvičných slohových sešitů.
Přečíst text str. 204 - 211, odpovědět do sešitu na otázky na str.
211/3, 5 a 10 (najít na internetu).
17. 3. : MA - 61. hodina téma: Graf nepřímé úměrnosti
- narýsuj graf funkce y = 18/x pro x ε {-9;-6;-3;-2;2;3;6;9}
- narýsuj graf funkce y = -8/x pro x ε R
18. 3. : MA - 62. hodina téma: Opakování funkce
Odvárko 2: - písemně str. 40 cv. 2, 3
- písemně str. 41 cv. 4

Matematika
19. 3. : MG - 39. hodina téma: Opakování objemu a povrchu
Odvárko 3: - písemně str. 31 cv. 1,4
20. 3. : MG - 40. hodina téma: Opakování objemu a povrchu
Odvárko 3: - písemně str. 32 cv. 7, 8
- písemně str. 33 cv. 13

Uč str.84 - přečíst celou stranu - myšlenkové mapy - dle příkladu
udělat do sešitu svojí - My Ideas About Future, dále UČ 85/1 z modré
tabulky vpravo vybrat slova a doplnit, 86/2 Frázová slovesa - přepsat
žlutou tabulku do sešitu, z další žluté tabulky vybrat slovesa a doplnit
Anglický jazyk je do cvičení (jen ústně). PS 57/4, 61/13a,b.
1) opakování slovíček 6. l. - PS str. 62, 2) PS str. 61 cv. 8, 3) vyprávění o
Německý jazyk svém bydlišti, uč. str. 58 cv. 14
Dějepis

Proces DEKOLONIZACE uč. str. 93-96 + výpisky.

Zeměpis

Pokračování práce na zadaném kraji.

Seminární práce – kritéria hodnocení

Přírodopis

Seminární práce
1. list : Název práce, jméno a příjmení, školní rok, obrázek
2. list : Obsah (názvy kapitol, strana)
3., 4., 5., 6., list : Text rozdělěný do kapitol
7. list : Zdroje (knižní – název a autor, internetové – zkopírovaná
adresa)
8. list : Slovník (význam cizích slov)
9. list : Příloha (obrázky, fotky s popisky)
Nezapomeň na číslování stran !
Písmo: Arial, velikost 12, nadpisy velikost 14, zarovnání do bloku
Práci je možné napsat ručně
Téma:
Geologické děje, půdy, voda, vznik a vývoj na Zemi, geologický vývoj a
stavba České republiky, ekologie a životní prostředí, globální
problémy lidstva
konzultace na: ucitelka.in.zsdp@seznam.cz ( konzultace témat,
průběžná kontrola práce)
17. 3. : F - 38. hodina téma: Mikroskop
- str. 118 – 120 přečíst
- překreslit obr. 7.27 str. 120 včetně popisu

Fyzika

Chemie

20. 3. : F - 39. hodina téma: Dalekohledy
- str. 121 – 123 přečíst
- překreslit obr. 7.28 b str. 121
- písemně str. 123 úloha 1, 2, 5

Tuky str. 12 - 13;přečíst, opsat zelený rámeček shrnutí

Ranní rozcvička - 20 dřepů, 20 kliků, 20 angličáků, 1 min. "prkno",
Tělesná výchova neseďte celý den u počítače a alespoň 1x denně si běžte zaběhat
nebo jďete na procházku!!!

