PLÁN IX. A NA 12. TÝDEN
OD 16. DO 20. BŘEZNA 2020
Budete-li potřebovat s čímkoli poradit,
obracejte se na vyučující mailem nebo
i telefonicky od 8.00 do 15.00 hodin.
Týdenní plány budou k dispozici také na
https://www.zsmalika.cz/zak/tridy.aspx?trida=9.A

Čj

V zaslaných materiálech najdete informace ke skloňování přejatých
slov, ty si vytiskněte a vložte do sešitu. Vyplněný pracovní list mi
pošlete do středy 18. 3.
Vyhledejte a vypište do sešitu informace o J. Haškovi, přečtěte si
ukázku v čítance na stranách 39–44, do pátku mi 20. 3. pošlete
odpovědi na otázky k textu.

M

Zdravím vás. Víte, že každý z vás teď potřebuje pracovat na něčem
jiném. Napíšu vám možnosti, vy si vyberte a v pátek mě emailem
informujte o své týdenní práci. Jsem vám k dispozici každý všední
den mezi 9–15 hodinou k případným telefonickým, skypovým nebo
messengerovým konzultacím. Doporučuji minimálně 45 minut denně
intenzivní práce. Pracovat můžete:
• v modrém přijímačkovém sešitě
• ve fialovém pracovním sešitě
• https://khanovaskola.cz/#tab-0 krátká videa na veškerou
látku, včetně geometrie
• zsdobrichovice.cz
• škola po škole
• statniprijimacky.cz
• Jestli objevíte něco nového, zajímavého, prosím podělte se se
mnou. Bylo by fajn, kdybyste si vytvořili skupiny a pracovali
spolu. Ráda s čímkoliv pomohu.

Cj

Aj (Kc) – Cílem je naučit se dobře používat opisné tvary sloves can,
must a may. Viz přiložený pracovní list „1. Způsobová slovesa a jejich
opisné tvary“, který jste obdrželi ve škole. V příloze také naleznete
dvě prezentace, kde můžete tuto problematiku trénovat.
Lze procvičovat i na jPvocabulary ve cvičení pod názvem „8 – opisné
tvary způsobových sloves“. V tomto cvičení se výhradně používají
opisné tvary, i když lze použít tvar základní (can, must, may).
Po návratu do školy budeme na toto psát test. Studovat lze i na
tomto odkaze https://www.helpforenglish.cz/article/2009061505opisy-modalnich-sloves.
Aj (Bt) – Follow the instructions you can find in Google Classroom.
Check the deadlines! (Řiďte se pokyny na Google Classroom. Pozor
na termíny odevzdání!)
Fj (Sv) – Během posledního týdne jsme zpracovávali prezentace
na téma Les animaux. Prezentace doma dodělejte a zašlete mi je.
Pro Ty, kteří chyběli, tak úkol je následující: vyberte si 5 zvířat
a popište je (Jak vypadá? Co jí? Kde žije?). Dále pokračujte ve cvičení,
které jsem Vám rozdala poslední hodinu. Budete ho mít přiložený.
Oba úkoly mi zašlete do čtvrtka na školní email ke zkontrolování.

Fy

V hodinách jsme řešili umístění zásuvek, vypínačů a světel. Vybrali
jste si projekt bytu nebo domu, který jste chtěli. Necháme sny
a podíváte se do reality. Načrtnete půdorys bytu nebo domu,
ve kterém bydlíte a označíte, kde máte zásuvky, vypínače a osvětlení
a napíšete celkové počty. Finanční stránku, kterou jsme řešili
ve škole, v tomto případě neřešíte. Práci vyfotíte a pošlete na můj
email do 27. 3.

Ch

Naposledy jsme stavěli základní uhlovodíky (alkany). Dále se
podíváme na to, k čemu se používají. Něco jste už viděli (zkusili)
v laboratoři, zbytek dohledáte na webu. Fotku z deníku pošlete
na můj email do 20. 3.

D

Na adrese http://bit.ly/dejepisonline pro vás připravím vždy jeden
krátký úkol týdně.

