Rozpis úkolů k samostudiu: (pokud máte možnost, zápisy do sešitů si můžete
vytisknout a vlepit) Dále využívejte online zdroje: onlinecviceni.cz,
9. třída
skolasnadhledem.cz, nadalku.msmt.cz, e-knihy volně ke stažení, výukové pořady
České televize)
Zůstává opakování rozborů souvětí + pravopisu, do ŠS vypracovat ze str. 26 cv. 15. - 10. řádek + cv. 2 (jen doplnit y/i) + str. 103 cv. 3a - zbytek cv. jako minulý
Čj - mluvnice týden. Rozbor souvětí str. 134 cv. 4 - 4. souvětí (Moje jediné .... můj pach).
Přečíst text na str. 104 - 105, zopakovat tak učivo 7. a 8. třídy, zkusit si zatím ústně
cv. 2 na str. 105.
ČJ - sloh

Čj - literatura

Matematika

Napište úvahu na téma Jak uzavření škol 11. 3. 2020 změnilo můj současný
život. (nejméně 150 slov). I Ty Venoušku a Robiku.
Přečíst text str. 194 -198 + odpovědi a otázky do sešitu ze str. 198/ 1 a 2. Vždy
napište na novou stránku jméno autora, název ukázky a pak vypracujtree odpovědi.
MA – procvičování z internetu www.onlinecviceni.cz matematika II. st. 9. tř. –
mnohočleny a lomené výrazy
MG - 41. hodina téma: Koule
Odvárko 3: - písemně str. 34 cv. 14, 15
- písemně str. 74 cv. 12 (bez d), 13

30. – 31. 3. MA – Odvárko 2: - písemně str. 82 cv. 1, 2, 3, 4
- písemně str. 83 cv. 5
Oprava z minulého zadání - uč 86/1 ne 85/1...minulý týden toho bylo víc, takže pro
Anglický jazyk tento týden jen: opakujte si slovíčka od 1. do 7.lekce a opište si do slovníčků
slovíčka z extra reading - uč.str 110.
1) Procvičovat slovíčka 6. lekce - PS str. 62
Německý jazyk 2) Vypsat 3 slovesa, 3 podstatná jména, 3 státy
3) Uč. str. 58 cv. 14 - vytvořit a zapsat do školních sešitů 7 vět
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
Fyzika
Chemie

uč. str. 80 + výpisky
Pokračování práce na zadaném kraji na A3
zadán minulý týden
Vypracovat laboratorní práci viz příloha LP 9 energie

bílkoviny str. 28 - 31 přečíst; v přílohách zápisy do sešitu (cukry, bílkoviny, lipidy)

