
Zeměpis 9. třída  24. - 30. 3 2020

Podle učebnice na str. 50 vyplnit stranu 33 v pracovním sešitě
Pomocí učebnice a internetu vyplňte PS str. 36. Nepište mi prosím, že se omlouváte, že to nevíte, zkuste 
kdyžtak „vygooglit“ - pošlete do 30. 3. na mou adresu
Když vám posílám výsledky, opravte si to.
Na následující straně jsou průmyslové oblasti světa - zkuste doplnit místo čísel 4 - 9 státy a zjistit, jaká 
průmyslová odvětví tam převažují → to bude na známky → takže poslat do 30. 3.

Přírodopis 9. třída  24. - 30. 3 2020

Přečtěte si v učebnici str. 54 a 55 a zapište do sešitu:

Vnější geologické děje
→ působení již po miliardy let → tvorba reliéfní krajiny
    → vznik půdy
= narušování zemského povrchu
 1) ZVĚTRÁVÁNÍ
 2) PŘEMISŤOVÁNÍ zvětraného materiálu - gravitace, voda, vítr, led
 3) USAZOVÁNÍ 

1) ZVĚTRÁVÁNÍ 
 → mechanické - rozpad hornin beze změn chemického složení (př. změny teplot -
   i v pouštních oblastech, kde je velký rozdíl teplot ve dne a v noci)
 → chemické - změna chemického složení minerálů - vznik nových (voda, vzduch)
 → biologické - činnost organizmů (kořeny, lišejníky - vylučují kyselinu, …)
2) PŮSOBENÍ GRAVITACE
 → pohyb hornin z výše položených do níže položených míst
 → 90% Země tvoří svahy
 → náhlé nebo pozvolné
 → řícení hornin, podmáčená půda - bahenní proudy, uvolněný sníh - laviny

Pracovní sešit str 28(2), 29(3) vyplnit, nemusíte posílat

Na youtube si pusťte zvětrávání pískovce https://www.youtube.com/watch?v=XUsSJBQ2kO4

Chemie 9. třída  24. - 30. 3 2020

V učebnici na straně 55 - 57 máme kapitolu o látkách stvořených člověkem = PLASTECH, přečtěte si, 
nemusíte části označené červeným pruhem

Pusťte si video nezkreslené vědy o plastech  https://www.youtube.com/watch?v=PHpXKWQdNLA
tady v krátkosti z reálu https://www.youtube.com/watch?v=f-YcTh8bT4A

K plastům toho na youtube najdete spoustu.

Vaším úkolem bude udělat referát do wordu nebo prezentaci na téma plasty. Zkuste se třeba někdo zaměřit 
na historii plastů, někdo na typy plastů nebo co se s plasty děje po použití nebo co všechno se vyrábí z plas-
tů, vlastnost plastů, problém plastů v přírodě… nespecifikuji, doufám, že se sejdou různě zaměřené referáty. 
Posílejte do 30. 3. 

Prosím napište mi jak zvládáte úkoly, jestli toho po vás nechci moc, jak vám to jde v ostatních předmětech.
Ráda se přizpůsobím. Ještě se chci zeptat jestli máte skype.
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