
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová 9. A 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

 

Dobrý den, 

posílám vám opět práci na celý týden. Věřím, že jste si našli systém, jak úspěšně pracovat. 

Nezapomeňte proložit studijní úsilí nějakou pohybovou aktivitou nebo manuální činností. Mám 

od některých z vás pozitivní zprávy, že jste si dokázali najít činnost, která vás baví a na 

kterou v normálním školním roce není čas. To je skvělé, jen pokračujte!  

S napětím sleduji, jak to vypadá s přijímačkami. Zatím poslední verze je, že budou 14 dnů po 

návratu do škol….. 

Týdenní plány vám budou chodit i nadále, ale již máme vytvořenou novou učebnu na Googlu, 

kam budou směřovat prezentace od učitelů, úkoly….. Práci v tomto prostředí jste si vyzkoušeli 

v chemii, tak jste na tom lépe než já… ÚKOL: pošlu Vám email s pokyny pro založení nového 

gmailu, abych vás mohla pozvat do učebny 9. A.  

 

Pokud Vám nebude něco jasné, volejte nebo pište (nový pracovní email: 

jitka.ostenova@kamenka-čelákovice.cz - společně to zvládneme!  

                                                                                          Jitka Ostenová 

  

 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

A) opakování pravopisu korektura 

textu 

 

  

B)opakování větných členů  

 

 

 

C) Nezapomínejte na přípravu k 

přijímacím zkouškám 

 

Literatura 

Opakování Literární moderny (film. 

adaptace románu O. Wilde: Obraz 

 

Procvičování 1 

Procvičování 2 

                        

                            

Podívej se 

Procvičování 1 

Procvičování 2 

Procvičování 3 

 

 

Klikni na stránky CERMAT 

 

 

 

Podívej se 

 

mailto:jitka.ostenova@kamenka-čelákovice.cz
https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-3-uroven/109
https://www.umimecesky.cz/korektor-novinove-clanky-2-uroven/76
https://www.youtube.com/watch?v=qo3wyN4MGZ4
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty-vetny-rozbor/slovesa-sponova-zpusobova-modalni.php
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty-vetny-rozbor/urcit-prisudek-ve-vete.php
https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_harry_potter-2-uroven/2980
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
https://www.youtube.com/watch?v=5kuaUlTNmx8
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

Doriana Graye) 

Zpracování čtenářského deníku je 

dlouhodobější úkol  

 

Sloh  

Charakteristika ( vnější i vnitřní) 

hl.postavy z filmu Dorian Gray 

 

 

 

 

Knihy ke stažení zdarma 

 

 

 

kritéria – rozsah cca 8-10 vět  

- alespoň 1 přirovnání  

- neopakovat sloveso „mít“  

Prosím zaslat do pá 3. 4. na: 

kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz. 

Děkuji  

 

MATEMATIKA 
PS str. 168 a 169 – Poměr, úměra, 

trojčlenka, slovní úlohy.  

 Řešte ke konci týdne po procvičení 

jednotlivých témat online. (za každé 

správně vyřešené cvičení malá 1) 

Výsledky prosím zaslat oskenované 

nebo vyfocené jako přílohu na 

ludmila.jaresova@kamenka-

celakovice.cz do neděle 5. 4. 2020 20h 

. 

 Pondělí: 

Online trojčlenka: 

 Úterý: 

Online poměr: 

 Středa: 

Online úměra: 

 Čtvrtek – pátek: 

Vypracujte práci v pracovním sešitě 

str. 168-9  

 

 

Dále procvičujte učivo 

k přijímačkám:  

Online grafy a tabulky:  

E-learning přijímačky 2020 zdarma 

 

 

 

 

 

Kontrola práce z minulého týdne – 

výsledky: 167 

 

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3oE7S7jRjZVXqgDYVhWTwx6hmvxGfGMr7iUK4H5hMODABJsfWwfdQNHeU
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3oE7S7jRjZVXqgDYVhWTwx6hmvxGfGMr7iUK4H5hMODABJsfWwfdQNHeU
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
http://www.opicimatika.cz/Trojclenka.html
http://www.opicimatika.cz/Pomer.html
https://www.umimematiku.cz/cviceni-prima-neprima-umera
http://www.opicimatika.cz/Grafy,%20tabulky.html
https://vpohode.cz/cs/?_fid=xenv
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/9A-Tydenni-plan-30-03_04_2020-Priloha-167.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Skupina kol. Melníkové 

1.WKBK p. 64/ ex.1, 2 

2.SB p. 81/ex.5b 

3. Online practice 

 

1. Complete the exercises 

2. Write about your dream. Use 

the question to help you. (write 

about 100 words). Nemusí to 

být pravdivé, lze si to vymyslet-

inspiraci najdete v učebnici. 

Send the writing to my email 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz  

 

3. Online practice (start with unit 

6, do all the sections) 

 

 

   Skupina kol. Kalinové 

   Děkuji všem, co plní zadané úkoly, 

vidím, že se moc snažíte a mám radost 

z každého mailu, který mi pošlete. 

Tento týden si prosím zopakujte 

modální slovesa: have to, must 

(muset), mustn’t (nesmět), don’t have 

to (nemuset), can (moci), should (měli 

bychom). Koukněte se na video 

v odkazu, přečtěte si vysvětlení a 

vypracujte online cvičení pod textem. 

Pošlete mi mailem 5 vět, ve kterých 

použijete 5 výše uvedených modálních 

sloves o tom, co v současném 

nouzovém stavu ČR musíme dělat, 

nesmíme dělat, můžeme dělat a měli 

bychom dělat. 

Cvičení 

Pozor, od teď prosím používejte ke 

komunikaci výhradně tuto moji školní 

emailovou adresu: 

marketa.kalinova@kamenka-

celakvice.cz 

Pracujte dle svého tempa a svých 

schopností, pokud něco nezvládnete, 

netrapte se s tím. Klidně mi kdykoliv 

napište s žádostí o radu. 

 

PŘÍRODOPIS Vznik a vývoj života na Zemi 

Zpracujete referát (kdo ještě 

neodevzdal) – téma: vybraný 

vyhynulý živočich 

Termín odevzdání: 5. 4. 2020 – 

prosím zaslat na email: 

jitka.ostenova@kamenka-

celakovice.cz (v předmětu emailu 

napište své jméno a příjmení + 

referát Př. ) 

Pokyny pro zpracování referátu 

jsou v minulém týdenním plánu 

Doporučuji se podívat na český film 

Cesta do pravěku 

film 

 

DĚJEPIS 
 

  Poválečné dějiny 

 

 Učebnice str. 92 – 95 

 Zápis je v přiložené prezentaci 

 

  Prezentace - Poválečné uspořádání 

mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-must-should-obligation-advice
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakvice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakvice.cz
https://www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/https:/www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/9A-Tydenni-plan-30-03_04_2020-Příloha-Poválečné-uspořádání.pptx
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ZEMĚPIS 

 

 

Učivo Moravskoslezský kraj a Zlínský 

kraj 

 

Zdroje: UČ 78-83 

  

Vypracovat úkoly v PS 40-41 

 

FYZIKA 
 

  Radioaktivita 

Učebnice strana 128-131 

Do sešitu vypracovat otázky a úlohy: 

 ze strany 128: 1, 4, 5, 6 a 8. 

 

 

 

Zápis ve formátu pdf je v příloze – 

Radioaktivita.pdf 

video  (Nezkreslená věda – 

Radioaktivita) 

Adresa pro komunikaci s vyučujícím: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

 CHEMIE Pokračuje v práci v učebně na 

Googlu 

 

NĚMECKÝ / 

RUSKÝ JAZYK 

Německý jazyk 

Procvičování minulého času  

č.1: heute oder gestern? – doplň věty -

sloveso v přítomném či minulém čase 

(Perfekt)  

č.2: doplň tvar příčestí minulého 

(Partizip II)  

č.3: haben oder sein – doplň pomocné 

sloveso  

č.4: doplň nejdříve tvar slovesa v 

Perfektu (Partizip II), pak klikni na 

ikonku sluchátek vpravo nahoře a 

cvičení si zkotroluj. Každý pracovní list 

si vyhodnoť kliknutím na KONTROLLE. 

Správné řešení – klikni na semafor. 

Samostatná práce – učit se průběžně 

minulý čas sloves 

 

 

Ruský jazyk 

Přečtěte si a přeložte stranu 103 v 

učebnici. 

Do školního sešitu odpovězte na 

otázky ze cvičení 14a), uč. str. 92 

 

Německý jazyk 

Úloha č.1  

Úloha č.2 

 Úloha č.3  

Úloha č.4 

 PS str. G3. 

 

 

 

 

 

 

   Ruský jazyk 

učebnice - strany 103 a 92 

slovník 

procvičování 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/9A-Tydenni-plan-30-03_04_2020-Příloha-Radioaktivita.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TD-581sS11w
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_heutegestern.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_tagesablauf.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_perfekt.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_tagesablauf.htm
https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
https://www.jazyky-online.info/rustina/procvicovani2.php
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POZNÁMKY  

 

 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. 

 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, tř. uč. 9. A 

 

 


