IX. třída – Učivo pro žáky v týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2020
ČJ 9
Mluvnice: Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná
Tentokrát máte za úkol vypracovat pouze cvičení 6a/88, ale možná vám zabere více
času. Celé cvičení přepište a hledané jevy mi nějakým způsobem označte – barevně,
vypsáním pod cvičení, či jinak (formu nechám na vás).
Pošlete jako obvykle na buksova@zsg.cz.
PČJ 9
Příprava na přijímací zkoušky (konzultační dny ve škole)
M
Koule
V učebnici si přečti str. 28, vypočítej do sešitu 28/1,2, 29/3,4,5a,b,6-8, str. 30 – úlohy
na závěr.
PM
1. Petr a Pavel se náhodně setkali u rozcestníku. Petr ušel už 15 km a má za
sebou cesty. Pavel ušel 20 km a zbývá mu už jen cesty. Zjistěte, jak dlouhou trasu
si naplánoval Petr a Pavel.
2. Lenka měla našetřeno 1750 Kč. Za svetr utratila svých úspor. Za knihu
utratila jednu třetinu zbytku. Kolik korun jí zůstalo po obou nákupech?
3. Na letním táboře bylo celkem 180 dětí. V sobotu šly z nich na výlet a se šly
koupat. Kolik dětí šlo na výlet, kolik se jich šlo koupat, a kolik jich zůstalo v táboře?
4. Podle statistik dopravního podniku v Busovicích se letos prodalo celkem 510510
jízdenek, z toho jednu třetinu tvořily jednorázové papírové jízdenky, dvě sedminy
SMS jízdenky a jednu pětinu celodenní jízdenky. Zbytek jízdenek tvořily jízdenky
předplatní. Kolik předplatních jízdenek se letos v Busovicích prodalo?
F
AKUSTIKA – zápis do sešitu:
Prostředí pro šíření zvuku
- pevné, kapalné, plynné
- nešíří se ve vakuu
- rychlost šíření zvuku ve vzduchu: při 20oC

-

340 m/s

Odraz zvuku
=setkání zvuku šířeného vzduchem s překážkou
ozvěna = odraz zvuku na pevné překážce
ucho rozliší 2 zvukové signály, jestliže mezi nimi uplyne doba nejméně 0,1 s, dráha
zvuku tam i zpět min 34 m, překážka vzdálená nejméně 17 m

sonar -hledání předmětů pod vodou
dozvuk = menší vzdálenost překážky
prodloužení původního zvuku
nutná úprava divadelního sálu
Také se koukni na tato velmi krátká videa:
https://edu.ceskatelevize.cz/sireni-zvuku-ve-vakuu-5e4424174908cf0125157f24
https://edu.ceskatelevize.cz/sireni-zvuku-prostredim-5e4424424908cf0125157fe5
https://edu.ceskatelevize.cz/pokusy-se-zvukem-5e44242b4908cf0125157fd1
https://edu.ceskatelevize.cz/vznik-a-sireni-zvuku-5e441a3df2ae77328d0a69f7
Pole pro přílohy
Náhled videa na YouTube Jak řešit slovní úlohy se zlomky? | Dr. Matika

lo
D
Někteří z vás mi poslali splněné úkoly, hodnotil jsem známkou 1. Pokud měl někdo
chyby, upozornil jsem. Protože se asi většina z vás bude nyní soustřeďovat na
přijímací zkoušky, zadávám pouze čtení.
Přečíst strany 125-130.
Také přečíst:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskos
lovensku
https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1463080-unor-1948-znamenal-nastupkomunisticke-diktatury-v-ceskoslovensku
Doporučený film: Tmavomodrý svět
Nezapomeňte, že se blíží termín referátů, budete mi je od 11. května posílat na
email. Pokud bude škola, budete odevzdávat osobně.

NJ 9
Opět několik z vás poslalo úkoly, zapsal jsem si jedničky. Byly tam sice chyby, ale
snažili jste se moc dobře.
Kdo nemá, zapíše si pouze slovíčka 5. lekce.
V PS na str. 64 cv. 12b, je to doplňování.
Zopakovat si minulý čas (kdo zapomněl: https://www.nemcinazdarma.cz/article/2019010301-minuly-cas-perfektum)
Zkuste napsat 5 vět v minulém čase o sobě. Opět nafotit a poslat. Chyby nevadí,
cení se snaha se vyjádřit (to budete za rok na střední škole hodně potřebovat).
Nezapomeňte, že se blíží termín referátů, budete mi je od 11. května posílat na
email. Pokud bude škola, budete odevzdávat osobně.
AJ
Minule bylo Vaším úkolem sepsat recenzi na Vámi vybraný film.
Tentokrát budete vytvářet referát v angličtině na populární hudební skupiny
z některé z anglicky mluvících zemí. Může to být také skupina, které byla slavná
v minulosti, a momentálně se už na hudební scéně nevyskytuje. Referát bude mít
jednu stránku A4, velikost písma 12 Times New Roman. Do referátu zahrneš
základní informace o skupině, něco z jejích počátků, kdy byla na vrcholu, vyjmenuješ
její nejslavnější hity, a také zdůvodníš, proč sis vybral/a zrovna tuto skupinu. Můžeš
zahrnout také obrázek skupiny a odkaz na youtube, kde si lze poslechnout některý
z jejích hitů. Dále si vybereš jednu písničku této skupiny a zkusíš ji přeložit. Můžeš si
pomoct online slovníkem na seznam.cz, popřípadě překladačem. Na e-mail mi
zašleš, jak anglický text písničky, tak její český překlad.
Z
V zeměpise si procvičuj učivo pomocí online cvičení a her na stránce
https://www.umimefakta.cz/zemepis. Napiš mi poté na e-mail, která témata sis
procvičil a jak jsi dopadl/a. Jinými slovy, zda jsi se svým výsledkem spokojený/á 
Př
Práci odešlete na e-mail storkanova@zsg.cz
Téma: Podmínky života na Zemi
Učebnice: str. 83 - 90
Úkol č. 1: Podtrhni základní podmínky života na Zemi:
živiny, mraky, teplo a světlo, voda, oheň, vzduch, blesky, oceán
Úkol č. 2: Najděte v učebnici a napište ke každému bodu pár poznámek
a) Slunce
b) Koloběh vody
c) Biorytmus

d) Teplotní valence
e) Složení atmosféry
f) Skleníkový efekt
g) Emise a imise
h) Fotochemický smog
i) Bioindikátor
j) Kyselé deště
k) Humus

Ch
Téma: Chemický průmysl v ČR
Zdroj informací:
https://zs-zelatovska.cz/upload/9885107785vy-52-inovace-355-chemicky-prumysl-vcr.pdf
Úkol č. 1: Doplňte do tabulky hlavní produkty chemického průmyslu, vyráběné
v uvedených městech České republiky.
MĚSTO
Lovosice
Neratovice
Pardubice
Planá
Větřní
Ostrava
Otrokovice
Přerov
Kralupy nad Vltavou

PRODUKTY

Úkol č. 2: Zjisti více informací o Bhópálské katastrofě a o nějaké chemické havárii
v České republice.

