TŘÍDA 9.A – ÚKOLY NA TÝDEN 23-27.3.
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ÚKOLY
ML: STR. 80, POUCKY -VYPSAT+ NAUCIT, STR. 80-82 - USTNE,
PISEMNE,STR. 80/2 VYPSAT NEKOLIK. VET. CLENY+URCIT
SL: USTNE, STR. 145-147
LV: PRILOHA KOMENS



Pokročilí:
 Bullying – šikana – video a úkol v Google Classroom
 slovíčka 1C opsat do slovníčku
 Problems SB 12/1 písemně do sešitu + zápis do sešitu
 členy – opakování + zápisky v Google Classroom
Začátečníci:
 slovíčka 4A a 4B opsat do slovníčku
 At the restaurant SB 40/1 přečíst
 budoucí čas – to be going to SB 41/3-4 přečíst, zápisky a vysvětlení
v Google classroom – opsat do sešitu
Pokročilí:
 UČ. 86/1.2 – odpověz na 1. a 3. otázku písemně do školního sešitu, na
ostatní otázky odpověz ústně
 Pracovní sešit 84/3
Začátečníci:
 Pracovní sešit str. 36 – opiš do slovníčku všechna slovíčka 3. lekce
 UČ. 32/11 – pročti si slovíčka potravin a nápojů a zapiš do slovníčku
(slovíčka, která neznáš, si najdi ve slovníku)
 2. díl na mil. papír - str 29/ 9A a,b, + zkoušku výpočtem
 1. díl do škol. sešitu - str 65/ 2A a,b, c + zk. , souhrnná cvičení
76/ 3A celé + podmínky, 4 a,b + podmínky 7 a,b se zkouškou
 + př. zkoušky - zadání poslané přes komens 15.3.
 do školního sešitu výpisky Jaderné reakce - str. 133 - 135 + cv.
na závěr
 na opakování učiva z 2. strany sešitu str 174/ 2,6, 175/ 1,2,3
 uč. str. 80-85 výpisky, 85/1-3
 uč. str. 65-67 (k důsledkům války) – pozornost věnovat str. 66 –
Bombardování Drážďan a str. 67 – Hirošima a Nagasaki
 str. 60-64
 opakování (př. podmínky, obyvatelstvo, hospodářství ČR) – uč. 1,2/34
– ústně
 pracovní list 4. – úkol 11 (s mapkou v uč. str. 33)
 hlavní město Praha – uč. str. 37-38, 6/39 (sova) – přečíst
 výpisky do sešitu – základní údaje Prahy
 zajímavosti Prahy – uč. str. 39-41, 7/39 (sova) – přečíst, výpisky do
sešitu – kulturní a historické památky Prahy

