Anglický jazyk:
Kontakt: vera.rerichova@zscerncice.cz
1. PS s. 30/1 - písemně
2. PS s. 30/3 - slovíčka v rámečku dosadit vhodně do článku na s. 31 - Antarctica
3. PS s. 31/4 - písemně
Všechna cvičení lze vypracovat se slovníčkem v PS s. 83/3D, Culture, English
Across the Curriculum.
Tato cvičení ofotit a poslat.
Na zscerncice.cz jsou odkazy vhodné k procvičování aj
+ www.englishwsheets.com

Kontakt: lenka.hellerova@zscerncice.cz
1) Zvratná zájmena : vypracovat písemně PS str. 28/cv.3
2) PS str. 30/cv.1 - podle slovíček v PS str. 83/culture vypracovat písemně
3) PS str. 30,31/cv.3 - Antarctica - přecíst a přeložit (ústně) za pomoci slovíček
PS str. 83
- doplnit písemně text slovíčky z rámečku str. 30
- PS str. 31/cv.4 - doplnit písemně tvrzení pravda X lež (cv. k textu Antarctica)
4) Průběžně opakovat dosavadní slovní zásobu, gramatické jevy (doporučuji
www.englishwsheets.com)
Vypracovaná cvičení ofotit a zaslat.

Přírodopis:
Kontakt: Ivana.zakourilova@zscerncice.cz
Učebnice str. 59-61 přečíst a vypsat vznik a využití: topaz, muskovit, biotit,
mastek, kaolinit, ortoklas.

Chemie:

Kontakt: Ivana.zakourilova@zscerncice.cz
Přečíst v učebnici str. 36, 37, vypsat žluté rámečky.

Matematika:
Kontakt: eva.karfilatova@zscerncice.cz
Příprava na přijímací zkoušky, online testy, zadání dalších úkolů a výuková videa
pomocí skupiny na facebooku.
Dějepis:
Kontakt: veronika.studena@zscerncice.cz
Shlédnout jakýkoli dokument nebo film na téma, který mě v rámci dějepisu pro
9. třídu zajímá.

Český jazyk:
Kontakt: lenka.princlikova@zscerncice.cz
SLOH
Vybrat si vhodné téma na vlastní komentář
Vzor str. 159
Zpracovat vlastní komentář a napsat do slohového sešitu.
LITERATURA
Četba libovolné knihy. Opravdu číst!!!!
Do školního sešitu /literatura/ najít informace o autorovi knihy a napsat krátký
děj.
Založit si desky, do kterých budete vkládat následující:
Na internetu přes čtenářský deník nastudujete děj knihy V zámku a podzámčí
(B. Němcová) a vypište dle osnovy –
• Literární druh
• Literární žánr

• Jazyk
• Doba děje
• Místo děje
• Děj zkráceně vypsat
Ofotit a poslat mailem.

Německý jazyk
Kontakt: jana.vokrouhlikova@zscerncice.cz
- přepsat do sešitu slovíčka z 11. lekce – učebnice str. 126, 2. sloupec „Mach
mit, bleib fit! – části těla
(od der Körper do der Fuβ)
- potřebujeme tato slovíčka k tématu „Beim Arzt“ – u lékaře
Do sešitu přeložit tento text:
Ich war krank
Ich war die ganze Woche krank. Ich hatte Fieber und auch Husten. Ich hatte
auch Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Es war eine Grippe, zum Glück nur
eine gichte. Ich war auch beim Arzt und dann mit dem Rezept in der Apotheke.
Ich musste zu Hause bleiben, im Bett liegen und Medikamente nehmen. Jetzt
bin ich schon gesund. Aber ich muss jetzt so viel lernen…
Kdo bude chtít překontrolovat cvičení, zašle mailem.
Fyzika
Kontakt: eva.karfilatova@zscerncice.cz
Zadání úkolů a výuková videa pomocí skupiny na facebooku.

Zeměpis
Kontakt: eva.karfilatova@zscerncice.cz
Zadání úkolů a výuková videa pomocí skupiny na facebooku

