9. třída
Čj - mluvnice
ČJ - sloh
Čj - literatura

Matematika

Rozpis úkolů k samostudiu:
(pokud máte možnost, zápisy do sešitů si můžete vytisknout a vlepit)
Opakovat rozbory, pravopis. Do ŠS cvičení 4a, str. 69 (4 řádky) a 4b 3
řádky; str. 102, cv. 2a 5 řádků (dle zadání v učebnici)
Zůstává zamyšlení Rodiče a já
Via lucis str. 179 - 184 - přečíst + odpovědi na otázky str. 184 1 a 2
12. 3. : MG - 37. hodina téma: Koule
Odvárko 3: - opsat zelený rámeček do sešitu str. 25
- písemně str. 25 cv. 1, 2
- opsat zelený rámeček str. 26
- písemně str. 26 cv. 4, 5, 6
13. 3. : MG - 38. hodina téma: Koule
Odvárko 3: - opsat zelený rámeček do sešitu str. 28
- písemně str. 28 cv. 1, 3
- písemně str. 29 cv. 6
16. 3. : MA - 60. hodina téma: Graf přímé úměrnosti
Odvárko 2: - vypracovat str. 30 cv. 2.5 A celé
+ příprava na přijímací zkoušky viz. příloha

Opsat do ŠS gramatiku z uč.str. 88, opakovat si slovíčka 7.lekce, dočíst
texty str. 78,79,81/3, 81/4 a - spoj věty, přepiš do ŠS + 3 věty o sobě
Příprava na Wiederholungstest 6.l. - písemně vypracovat do PS
Německý jazyk PS str. 60 cv. 2,3,4,5a,b, 7
Anglický jazyk

Dějepis

Zeměpis

Přírodopis

Fyzika

Chemie

uč. str 85 - 86 + výpisky
Pokračování práce na zadaném kraji ( plakát) – k vyzvednutí u Terky
Jelínkové
(Hermann, Bužík, Hinke, Sukdoláková, Thieme, Fedurcová, Rigová,
Červenková, Macková)
Výpisky viz. příloha Přírodopis 9.třída ( celé- dle dohody)
13. 3. : F - 37. hodina téma: Lupa
- str. 117 – 118 přečíst a provést zápis
- překreslit obr. 7.24 a, b str. 117
- překreslit obr. 7.25 a, b str. 118
- písemně str. 120 úloha 1, 2
Sacharadidy str. 14 - 19, přečíst

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!!!

