
Plán domácí výuky pro 9. třídu na období od 15. 6. do 19. 6. 2020 
 

 

 

Německý jazyk 

 

 
Pracovní sešit: nová slovíčka s. 90/83 naučit 
Učebnice: str. 82/14 – přečíst článek a vypracovat k němu cvičení a) a b) 
Prac.seš.: s.75/11,12 

Přeji vám pěkný týden a držím palce, abyste se dostali na školy, na kterých si přejete studovat. 
Kdybyste měli jakékoliv dotazy můžete se na mě obrátit: mudrochova@zsrtyne.cz 

 

 

Ruský jazyk 
 

Napiš mi sebehodnocení své práce za 2. pololetí (česky), za období do distančního vzdělávání i 
nyní v dlouhém období samostatné práce. Co by sis dal/a osobně za známku s přihlédnutím na 
možné překážky, které ti mohly práci ztěžovat a komplikovat. Můžeš svou práci zhodnotit i slovně. 
Udělej to co nejdříve, budu se těšit na tvůj názor a věř, že k němu přihlédnu při hodnocení.   

Děkuji, I. Podlipná 

 

Fyzika   

 

 
V učebnici prostudovat kapitolu  Galaxie  str.116 - 119. Důraz na obrázky a modrý rámeček  na 
konci. 

Na webové stránce http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm jsou veškeré výukové 
prezentace, které používáme. V sekci  9. ročník  prostudovat  prezentaci se stejným názvem. 
Na YouTube shlédnout video na adrese https://www.youtube.com/watch?v=VmbnSfZWasA 

Je to poněkud delší, ale dá se to vidět. 
 

 

Přírodopis 

 

 
Tento týden zůstaneme u geologického vývoje našeho území. Váš úkol byl zadán již minulý týden, 
proto jen zopakuji: Prostudujte si v učebnici kapitolu Geologická mozaika Česka  
(str. 112 – 118), pozornost věnujte i přiloženým obrázkům. Spolupracujte s geologickou mapou na 

str. 108, abyste si uvědomili, kde daná oblast leží. Potom si jednu z uvedených oblastí vyberte a 

vypracujte o ní referát (název oblasti, geologická minulost, geologické složení a geologické 
zajímavosti…). Upozorňuji, že vzhledem k uzavírání klasifikace je tentokrát  termín odevzdání  

středa 17. 6. na e-mail vlckova@zsrtyne.cz. 
 

 

http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm
https://www.youtube.com/watch?v=VmbnSfZWasA


Anglický jazyk ( Machačová Yvona)  
 

 

- Dnes si dokončíme Standardy – ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 

- Můžeš se pustit do The European Union  a najít v osmisměrce 27 European Countries 

- Standardy si nevyhazuj, máš v nich ucelenou gramatiku a slovní zásobu s jednotlivými 

topics ( můžeš využít na další škole) 
- HAVE FUN WITH ENGLISH – READ, LISTEN AND SPEAK! 

 

 

 

Anglický jazyk – Mgr. Martina Mádrová 

 

 

- opakujte na webových stránkách angličtiny: https://anglictina-madrova3.webnode.cz/, 

projděte si online cvičení i z předchozích týdnů 

- v učebnici Angličtina příprava k testům (Infoa) vypracujte 11. Lekci Health na str. 113 – 

117, své odpovědi si můžete zkontrolovat v klíči na konci učebnice 

 

Dějepis  
 

 
Přečtěte si v učebnici str.98 – 102 – Od „pražského jara“ po „sametovou revoluci“ 

Přeji vám hezké prázdniny a úspěšné studium na střední škole. 
                                                                           Kateřina Novotná 

 

 

Zeměpis 

 

Naplánujte si prázdninové cesty, ať vedle relaxace přinesou i nové znalosti a poučení. 
 

 

 

Český jazyk a literatura 

 

Při psaní jakéhokoliv textu nezapomeňte na to, že existují jazyková pravidla (spisovnost, skladba, 
pravopis), při mluvených projevech si uvědomte, že o Vaší úspěšnosti rozhodne nejen, co říkáte, ale 
také, jak to říkáte (včetně neverbální komunikace). 
A poslední – kdo nečte knihy, nerozvíjí svou slovní zásobu a další komunikační dovednosti. Často 
nepochopí složitější texty a nedokáže si představit skutečnosti, o kterých se v nich píše. Vedle toho 

nebude často rozumět ostatním lidem v různých životních situacích. Proto si myslím, že nejlepší pro 
vaše vzdělání a budoucnost je čtení různých (pokud možno kvalitních a netriviálních) knih. Čtěte a 
myslete u toho. Zdravím. Z. Tlučhoř 
 

https://anglictina-madrova3.webnode.cz/


 
 


