
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová 9. A 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Dobrý den, 

moc Vás zdravím. Věřím, že si každý z Vás v minulém týdnu vyzkoušel, jak pracovat na dálku 

podle pokynů. I nadále se pokuste každý den něco vypracovat, ať se Vám práce nehromadí. 

Stále platí, že je důležité, abyste nevypadli z tempa, hlavně v matematice a v českém jazyce. 

Pokud Vám nebude něco jasné, volejte nebo pište, společně to zvládneme. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

1) Interpunkce ve větě jednoduché a 

její zvláštnost 

-učebnice str. 75, přečíst kapitolu 

Samostatný vět. člen, oslovení,  

vsuvka, věta neúplná  

- do škol. sešitu napsat cvičení uč. 

str.76/3            

2) Druhy vedlejších vět            

Literatura 

Kniha - četba dle vlastního výběru 

pokračování z 1. týdne + vyplnit 

čtenářský list 

 

  procvičování 1  

opakování 2  

opakování 3 

opakování 4 

                        

                            

 

 

MATEMATIKA 
Pondělí: 

PS 2. díl str. 167 – TEST: Objem a 

povrch hranolu, válce 

(Zkuste si vyřešit, příští týden pošlu 

správné řešení)  

Převody jednotek – procvičování 

Úterý – středa: 

Učebnice str. 120-121/cv. 10-11: 

Rovnice + rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 

Čtvrtek – pátek: 

Další doporučené online 

procvičování: 

PROCVIĆOVÁNÍ S OKAMŽITÝM 

VYHODNOCENÍM: (můžete si volit 

obtížnost) 

Pondělí  

cvičení 

cvičení 2 

 

 

 

Úterý – středa 

cvičení 

 

 

 

 

čtvrtek – pátek 

cvičení 

https://www.umimecesky.cz/psani-carek-veta-jednoducha-privlastek-volny-a-tesny-3-uroven/579
https://www.pravopisne.cz/2019/04/urcovani-druhu-vedlejsich-vet-19-test-10/
https://www.pravopisne.cz/2019/04/urcovani-druhu-vedlejsich-vet-18-test-10/
https://www.pravopisne.cz/2019/03/urcovani-druhu-vedlejsich-vet-16-test-10/
http://www.opicimatika.cz/Prevody%20jednotek.html
http://www.opicimatika.cz/Krychle,%20kvadr.html
http://www.opicimatika.cz/Linearni%20rovnice.html
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-9-trida#kc-100
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

 Elementární algebra: Rovnice, úlohy 

s rovnicemi 

 Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů 

- i dále příprava na přijímačky podle 

didaktických testů 

 

 

didaktický test 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Skupina kol. Melníkové 

opakování Present perfect 

SB p. 82   - přečíst a vypsat nová 

slovíčka do sešitu 

cvičení 

 

   Skupina kol. Kalinové 

Děkuji všem, co splnili úkoly a poslali 

mi email se zadanou prací „My dream“. 

Hezky jsem si početla. Pokračujte 

prosím dále v online cvičeních k 

učebnici Project 3. Zaměřte se na Unit 

1 a slovesný čas Past simple u 

pravidelných i nepravidelných sloves. 

Koukněte se na video a pošlete mi 

mailem několik vět o tom, co jste dělali 

o víkendu vy.  

Video 1 

Video 2 

marketa.kalinova@gmail.com  

PŘÍRODOPIS Vznik a vývoj života na Zemi 

Zpracujete referát – téma: vybraný 

vyhynulý živočich 

Termín odevzdání: 5. 4. 2020 – 

prosím zaslat na email: 

j.ostenova@seznam.cz (v předmětu 

emailu napište své jméno a 

příjmení + referát Př. ) 

Pokyny pro zpracování referátu: 

1. Název, jméno a příjmení 

2. Popis živočicha 

3. Čím se živí 

4. Období, kdy žil na Zemi 

5. Zajímavost 

6. Obrázek 

!!! žádné dlouhé zkopírované texty, 

ideálně jednoduché a přehledné 

informace (třeba v bodech) 

Pokud budete potřebovat poradit, 

napište mi email.  

DĚJEPIS Protektorát Čechy a Morava 

Projděte si prezentaci až do konce, 

pokračujte v práci z minulého týdne. 

Poslat do 25. 3. Pracovní list 

Protektorát Čechy a Morava (pokyny 

jsou v zadání) 

  

Přečíst učebnici strana 92-96 

Poválečné dějiny 

 

Doplňující videa k tématu: 

Video 1 

Video 2  

Video 3 

Video 4 

 

  

https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc
mailto:j.ostenova@seznam.cz
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212024-kulka-pro-heydricha-1941
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-heydricha-27-kveten-150937
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byly-vyhlazeny-lidice-10-cerven-150942
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byly-vypaleny-lezaky-24-cerven-151567
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ZEMĚPIS 

 

 

Začít UČ 75-77 a PS 39 Olomoucký kraj 

na první polovinu týdne 

UČ 78-80 a PS 40 Moravskoslezský kraj 

na druhou půlku týdne 

 

 Již dříve zaslaný "Pracovní list 

Pardubický kraj a Kraj Vysočina" 

zaslat vypracované do 28. 3. na 

altmanova-kamenka@seznam.cz 

(vypracované celé a správně = 1 za 

50%, vše lze najít na internetu, 

takže to jistě zvládnou vyplnit a 

poslat) 

 

FYZIKA Opakování z nižších ročníků fyziky: 

stavba atomu. 

Prezentace 1 

Adresa pro komunikaci s 

vyučujícím: 

online.prace@email.cz 

Zápis ve formátu pdf je v příloze 

(dole pod tabulkou) – Stavba 

atomu.pdf  

Video 

 

 

CHEMIE Pracujte dle instrukcí v Google 

Classroom. 

 

Vstup do učebny 

NĚMECKÝ / 

RUSKÝ JAZYK 

Nj 

Procvičování 3.pádu a dopravních 

prostředků (DATIV, sloveso fahren) 

 Procvičování předložek se 3.  pádem      

(DATIV) 

Procvičování minulého času 

(perfekta) 

Samostatná práce – učit se 

průběžně minulý čas sloves  

Cvičení 1 

Cvičení 2 

Cvičení 3 

PS str. G3 

  Rj 

Upevnit si a procvičit slovní zásobu 

a psaní azbukou. 

Zdroje, úkoly : 

1. Napište do školního sešitu dopis 

kamarádovi z Ruska. Napište o 

sobě - kde bydlíte, co rádi děláte, 

jakého máte domácího mazlíčka.... 

2. Podívejte se na lekce ruštiny k 

námi probraným tématům na 

youtube   

 procvičování   

 procvičování 2 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Stavba atomu.pdf 

 

 Pokud v tabulce narazíte na cvičení 

nebo videa, rozklikněte link a pokud 

jste připojení, můžete pracovat. 

 Sledujte prosím každý den Vaší 

skupinu na Messengeru a navzájem 

si tam pomáhejte. 

 Kontrolujte svůj účet na gmailu 

kvůli instrukcím v Google Classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_verkehrsmittel.htm
http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-i/doplnte-predlozky-se-3-padem-330/
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_muenchen2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=68exSahcluY
https://www.youtube.com/watch?v=LwDdM6fLu_4
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 A nezapomeňte ani na svoje tělo! 

Pokuste se v rámci možností 

protáhnout nebo posílit svaly. Určitě 

Vám to zlepší náladu! 

 V rámci "udržovacího tréninku" na 

přijímací zkoušky shlédněte v 

pořadu Sama doma- UčíTelka na 

ČT1 od 14.00 - 14.45 Příprava na 

přijímačky. 

  

 

Jitka Ostenová 

Třídní učitelka 

 


