D9
1. Tyto texty si opiš nebo nalep do sešitu každý na novou stránku
Závěr války
Jaltská konference – únor 1945 – společný postup spojenců, demarkační linie
Berlínská operace – setkání na Labi
8.5.1945 – bezpodmínečná kapitulace Německa
Tichomoří – 6. A 9. 8 1945 – atomové bomby – Hirošima, Nagasaki
2.9.1945 – kapitulace Japonska
Důsledky druhé světové války
totální vyhlazovací válka
vše podřízeno válečné výrobě
raketové systémy, atomové bomby, tanky , letadla, protitankové zbraně
výroba penicilínu, počítač, radar, nylon, syntet. Benzín, PVC
nutnost obnovy infrastruktury
2. Přečti si v učebnici stránky 62 -64
3. Vypracuj v pracovním sešitě cvičení na stránce 0
4. Už je to tady. Tvůj úkol. Pošli ho na mail a.mull@seznam.cz
§ 1. O čem rozhodla Mnichovská dohoda?
2. Čím začala 2. SV v Evropě?
3. Jak se bojovalo v bitvě o Británii?
4. Co víš o bitvě u Stalingradu – stručně.
5. Co víš o bitvě u Kurska.

Z9
1. Tyto texty si opiš nebo nalep do sešitu
Stupeň rozvoje států světa
--- bohatý sever
--- chudý jih
Mezinárodní organizace
1945 – OSN
Charta, Valné shromáždění, Rada bezpečnosti – New York
1949 – NATO Brusel
2. Přečti si v učebnici stránky 72 - 75
3. Vypracuj v pracovním sešitě cvičení na stránkách 9 - 12
4. Vypracuj úkol a pošli na mail a.mull@seznam.cz
§ Vypiš státy Evropy, které jsou monarchiemi.

NJ 9
1. Na internetových stránkách www.hueber.cz najdeš nějaká on line
cvičení na procvičování.
2. Udělej si v učebnici stránku 107 – velmi pečlivě přečti tabulku, nejlépe
několikrát
3. Vypracuj v pracovním sešitě cvičení na stránkách 110 - 111
4. Zapiš si slovíčka 16. lekce, str. 159
Včera, darovat, rozumět, přinést s sebou, veselý, pravidlo, člověk, cesta,
cestování, létat, nechat si, náš, rozbitý, gauč, váš, dopis
5. Domácí úkol. Přelož věty, pozor na slovosled, jsou tu odlučitelné
předpony, pošli mailem na a.mull@seznam.cz
§ Vstávám v 7 hodin.
V zimě neotvíráme okna.
Proč zavíráš tu knihu?
Večer koukáme na televizi.

6. V pracovním sešitě najdeš na stranách 125 – 130 pokyny pro práci se
cvičeními s překladem,
na stranách 131 – 142 přehled gramatiky

Nezapomeň se průběžně učit slovíčka!!!

ČSP 9 chlapci i dívky
1. Vyrob něco na obranu proti koronaviru. Může to být všechno od roušky
přes masku po protiletadlový kanón. Musí to být vlastní výroby. S tímhle
výrobkem se vyfoť a fotku pošli do Velikonoc na a.mull@seznam.cz.

A trochu pěstování
Tenhle úkol je na delší dobu (asi do konce května), vyber si jednu z jeho
variant. Maminky určitě poradí.

Varianta A
1. Vezmi květináč s hlínou
2. Vezmi nějaké semínko

Varianta B
1. Vezmi skleničku s vodou
2. Vezmi uříznutý kousek nějaké
rostliny
3. Zasaď do hlíny
3. Dej do vody
4. Sleduj, jestli už klíčí
4. Sleduj, jestli pouští kořínky
5. Pečlivě pečuj, zaznamenávej si své 5. Jakmile bude mít kořínky, zasaď ho
úspěchy
do hlíny
6. Fotografuj
6. Sleduj, jak si vede a fotografuj
7. Vytvoř zprávu s fotografiemi svých 7. Vytvoř zprávu s fotografiemi svých
pěstitelských úspěchů
pěstitelských úspěchů
PS: Rostlinky se musí přiměřeně zalévat

Až se sejdeme, uspořádáme přehlídku vašich projektů.
Nejsou povoleny rostliny s obsahem THC.

přihlášení
Vyrob jakýkoliv model dopravního prostředku
z recyklovatelných materiálů (papír, dřevo,
kovový odpad,…). S tímto modelem se vyfoť a
fotku pošli na a.mull@seznam.cz
Je to úkol na celý duben !!!

