
Plán domácí výuky pro 9. Třídu na období od 8. 6. Do 12. 6. 2020 

 

Dějepis  

Přečtěte si v učebnici  - Vztahy mezi východem a západem v době studené války – str.92 – 97 

 

Ruský jazyk 

Učebnice: 

Doplň cvičení z učebnice 95/17 – je v příloze a pošli jeho kopii. 

Na s. 98 – 99 jsou horoskopy. Vyber si svoje znamení a přelož do ČJ jeho znění. Můžeš 
podtrhnout nebo připsat, co pro tebe určitě neplatí. Překlad mi ofocený pošli. 

Pracovní sešit: 

Doplň přídavná jména v cvičení 61/17. 

 

Anglický jazyk  – Mgr. Martina Mádrová 

 

- děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulý týden  

- 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 10. Lekci Sport na str. 103 

– 107, své odpovědi si můžete zkontrolovat v klíči na konci učebnice 

 

Německý jazyk 

Pracovní sešit: nová slovíčka s. 89/82 naučit 

Učebnice: str. 103/7 a) – důkladně přečíst a přepsat do škol. sešitů gramatika: 
um...zu+infinitiv 

- 103 – doplň pravidlo a napiš do školních sešitů 

- 103 – c) – do cvičných sešitů – ofotit a poslat na můj mail do 12.6. 
- 81/11 – číst nahlas  
- 81/12 – písemně do cvič. sešitů  

Prac.seš.: s.73-74/8,9,10 

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


Přeji vám pěkný týden.Kdybyste měli jakékoliv dotazy, můžete se na mě obrátit: 
mudrochova@zsrtyne.cz 

 

Přírodopis                                                  

V tomto týdnu byste se měli seznámit s geologickou mapou České republiky, zapojit své 
vědomosti ze zeměpisu a nastudovat geologický vývoj našeho území. Mapu i s legendou 

najdete v učebnici na straně 108 a stručný popis geologického vývoje naší země na  
str. 109 – 111. Až si tyto stránky prostudujete, udělejte si do sešitu výpis, který mi ofocený 
nebo oskenovaný zašlete na e-mail vlckova@zsrtyne.cz nejpozději do 12. 6. 

Na posledních stránkách učebnice (str. 112 – 118) najdete stručný popis jednotlivých 
geologických jednotek ČR s mnoha fotografiemi. Přečtěte si tuto kapitolu – Geologická 

mozaika Česka, vyberte si jednu oblast, která vás zaujala, a napište mi o ní referát. 
Připomínám, že se jedná o geologický vývoj a stavbu, nikoli o popis krajiny….. Tento referát 
mi opět zašlete nejpozději do 17. 6. 2020. Je to váš poslední úkol z přírodopisu na škole, 
kterou navštěvujete, proto si dejte záležet. Za referát nepovažuji třířádkovou zprávu v e-mailu, 

jak mi někteří posíláte. Přeji vám úspěšné zdolání přijímacích zkoušek. Vlčková 

 

Fyzika   

V učebnici prostudovat kapitolu  Zánik hvězd hvězd  str.114 - 116. 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. 
Dále zpracuj pracovní list  Hvězdy a malá tělesa a zašli na adresu dufka@zsrtyne.cz 

 

 

Pracovní list -  Hvězdy a malá tělesa                                        ............................. 

 

 

1.  Vyjmenuj všechny planety sluneční soustavy. Proveď jejich rozdělení na dvě základní  
     skupiny. Čím je zajímavá planeta Saturn. 
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2.  Která tělesa řadíme do kategorie malých těles. Do které skupiny patří Pluto. Jak je možné,  
     že komety vytváří tzv. chvost. 
 

 

 

 

 

 

 

3.  Z kterých látek jsou složeny komety. V kterém úseku jejich dráhy se stávají  

     pozorovatelnými a proč? 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Planetky jsou většinou tělesa složená z ……………………….. nejvíce známých planetek  
     obíhá mezi ………………………  a ……………………. ,některé další se přibližují až  
     k trajektorii ………………… 

 

5.  Z jakých vesmírných útvarů a proč vznikají hvězdy?  Co se stane v závěrečném stadiu  
     vzniku hvězdy . 

 

 

 

 

6.  Jakými způsoby může zanikat hvězda, na čem tento způsob zániku závisí? 



Anglický jazyk ( Machačová Yvona)  

- Pokračujeme ve Standardech a doplníme ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 

- Opakujeme a procvičujeme AJ na doporučených programech a aplikacích, využíváme 
možnosti testů on line ( GRAMATIKA, VOCABULARY,…)  

- Sledujeme filmy a seriály v angličtině 

- Můžete připravit WORKSHEET pro mladší žáky na jednotlivé TOPICS na 
vyplňování a přeposlat na můj mail. ( Example : COLOURS, BODY PARTS, 
NUMBERS, CLOTHES, FOOD AND DRINK, VERBS, IRREGULAR VERBS, 

FREE TIME, ENGLISH SPEAKING COUNTRIES, HELTHY LIFE,……) 
- HAVE FUN WITH ENGLISH 

 

Zeměpis 

Doporučuji na YouTube podívat se na videa týkající se jihoamerických stolových hor 

(Guyanská vysočina), nejvyššího vodopádu světa (Angel), Amazonie, Pantanalu, 
Patagonie, pohoří And, jezera Titicaca a souostroví Galapágy. Pro zájemce – 

dobrovolný úkol, napiš dvacet vět (krátký referát) o turistické zajímavosti, která by 

podle tebe stála za vidění z Jižní a Střední Ameriky. 
Přečtěte si z učebnice informace o zemích jižního cípu kontinentu (str. 36 až 38). 

 

Český jazyk a literatura 

Z učebnice si udělejte souhrnné testy ze strany 144 až 156 a správné řešení si 
zkontrolujte v klíči (ti, co jdou na přijímací zkoušky, by je měli stihnout do 
přijímaček). Trvá z minula. 

V literatuře si přečtěte informace o české literatuře po roce 1989 (malá učebnice str. 
41 až 44). 
Ve slohu si přečtěte souhrnné poučení o slohu – jde o důležité informace, které budete 
na středních školách potřebovat (str. 134 až 137). Doporučuji si tyto stránky 
okopírovat nebo ofotografovat, abyste je měli v případě potřeby k dispozici. 

 

Přeji všem účastníkům přijímacích zkoušek, aby uspěli co nejlépe. Z. Tlučhoř 

 


