9.Třída
Zadání úkolů: 22. - 26. 6. 2020
A už jdeme do finále...

Informace o dni "D" jste již obdrželi na vše e-mail adresy.
Den "D" nastane 25. 6. 2020 (čtvrtek) a my vás budeme čekat v 9.00 hodin v naší třídě.
Devět let je za vámi, ovšem vzpomínky na toto období vám nikdo nevymaže. Vzpomínat
budete na to dobré, a pokud bylo i něco špatného, na to se rychle zapomene. Před vámi jsou
dva měsíce prázdnin. A v září zasednete opět do školních lavic. Ale ne na naší škole, a už ne
všichni společně. Každý budete již v novém kolektivu a na jiném místě. Přejeme vám, milá
devátá třído, ať se vám ve všem daří.
Ostatní si řekneme ve čtvrtek.
Těšíme se na vás, Viola a Jitka.

Český jazyk

- opakování učiva

Matematika

1. a 2. skupina – závěrečné opakování učiva
(podrobnosti v emailu matematika.viva@seznam.cz)

Anglický jazyk, skupina AJ 1
- opakujte si 5. lekci – slovíčka Environment, nepravidelná slovesa a trpný rod
- dokončete všechny zadané písemné úkoly
- procvičujte si témata v kategorii 9. ročník na stránkách www.scholaviva.wordpress.com

Anglický jazyk, skupina AJ 2

- opakujte si 5. lekci – slovíčka Environment, nepravidelná slovesa a trpný rod
- dokončete všechny zadané písemné úkoly
- procvičujte si témata v kategorii 9. ročník na stránkách www.scholaviva.wordpress.com

Německý jazyk

– donést učebnice

Dějepis

- opakování učiva

Zeměpis

Úkol:
Všem deváťákům přeji do dalšího života všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu a za několik
roků velkou lásku. Děkuji vám všem za všechny podněty, náměty a připomínky. V životě
potkáte mnoho lidí, s některými se brzy rozejdete, s některými budete trávit dlouhé chvíle a

s některými třeba prožijete i celý život. Doufám, že si na učitele naší školy někdy vzpomenete
a když se potkáme na městě, tak se alespoň slušně pozdravíme. Ještě jednou vám děkuji za
to, že jsem vás všechny potkal a že jste mě někteří ovlivňovali po celou dobu vaší školní
docházky.
Mějte pěkný život.
Otázka zní: Který předmět je ve škole nejlepší? No přece Z……!!!!!!

Chemie

V učebnici na str. 80 si přečtěte „Životní prostředí a chemie“. Projděte si po stranu 82.
V pracovním sešitě si nalistujte poslední stránku, máte tam přehled o organických
sloučeninách. Tak si připomeňte, co jsme probírali.

Přírodopis

Děkuji všem, kdo vytrvali a pracovali až do konce.
Přeji všem – pěkné prázdniny, pohodové léto. Odpočiňte si, naberte sil.
A teď poslední úkol, neúkol:
Jsme národ houbařů. Sbírání hub má u nás skutečně dlouholetou tradici. Většina Čechů tvrdí,
že poznají více jak 5 druhů hub. Jsou mezi námi i experti, kteří rozeznají i více než 15 druhů.
Obecná rada je, abychom do košíku skládali pouze houby, které bezpečně známe, a dbali na
to, jak naše úlovky sbíráme a zpracováváme. Častý omyl houbařů je, že když najdou dvě
houby vzdálené od sebe půl metru, musí být stejného druhu, což vůbec nemusí být pravda.
Proto si otestujte svoje houbařské znalosti:
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-6-rocnik/houby-procvicovani/

