Třída 9. A
Období 16. – 20. 3. 2020

Učivo na další týden již bude umísťováno od pátku na skolaonline.cz
Žákům, kteří ztratili přístupová hesla, pošlu co nejdříve nové heslo na mobilní
telefon zákonného zástupce. Po přihlášení si heslo můžete opět změnit.
Situace je pro všechny náročná. Obzvlášť pro Vás, protože se chystáte na přijímačky. Je to na teď na
Vás, na Vaší vůli najít si ten čas a pracovat doma bez nátlaku učitelů  Tak hodně sil …

Předmět

Učivo
Mluvnice

PS - 20/1,2,6
22/4,5
Přečíst a zopakovat: PS – Přehled učiva str. 10
Vypracovat: PS – 45/3,4
Postupně vypracovat testy ze stránek www.cermat.cz
nebo Přijímačky v pohodě

Aritmetika
Geometrie
M

Dokončit řešení zadaných testů v minulém týdnu.
Oprava výsledků u testů:
Cermat 21 - 2a)7,2 11a)ANO 11c)NE 13)2/11 19a)7,5
19b)108 knih.
Cermat 22 - 4b) zlomek x(x+2)/2(x-2) 14)7290m3 16)30%

AJ

Skupina R. Matulík:
Uč. str.52 CULTURE – THE BIG APPLE – přečíst (porozumět textu)
Přeložit písemně do sešitu
Zpracovat slovní zásobu (workbook str. 77)
Skupina M. Klapilová:
Vypsat dalších 10 nepravidelných sloves a naučit se PS: str. 79 to make –
to see
Přeložit do sešitu text str. 62 „Kids“ + vypsat slovíčeka k 5D

NJ

Uč. 38-39 pročíst a potom vyplnit celou str. v PS str. 75
Uč. 49 napsat a naučit se nová slovíčka

D

Opakovat + sledovat skolaonline: budou tam zápisy + další úkoly
Vždy stáhnout + vytisknout a nalepit nebo opsat

Fy

Opakovat se ze sešitu: Polovodiče, Dioda, Elmag. záření
Převody jednotek – nutno umět ke zkoušení

Př

Zemětřesení – str. 52-53 (výpisky do sešitu, nákres obr. 103/52
Zopakovat učivo podle otázek 1-11/53 (ústně)

ČJ

Z

Ch

Dokončit Propojenost světového hospodářství – uč. str. 78 – 85
Opakovat uhlovodíky – už opravdu!
V dalším týdnu bude učivo umístěno na www.hanka.krajca.eu – Domácí
výuka - 9. ročník. Další pokyny sledujte na www.skolaonline.cz

