
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zuzana Libánská 9. B 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Děkuji všem za práci v minulém týdnu. Přestože to není leckdy jednoduché, myslím, 

že si všichni úspěšně zvykáme na tento styl výuky. 

Níže v tabulce naleznete instrukce od svých pedagogů na nadcházející týden. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK 1. Příprava na přijímací zkoušky 

(stále platí, že pokud si nevíte 

rady a nerozumíte řešení, 

píšete na můj email) 

 

2. Opakujeme větu 

jednočlennou, dvojčlennou a 

větný ekvivalent (prostudujte 

v linku a na konci máte 

cvičení i s klíčem) 

 

3. Děkuji všem, kteří již poslali 

sloh na téma: Jak zvládám 

mimořádnou situaci. Na další 
práce se těším . 

 

4. Začněte číst knihu dle 

vlastního výběru. V jednom 

z dalších týdnů vám pošlu 
Čtenářský list . 

Klikni a dostaneš se na stránky 

CERMAT se spoustou testů 

 

 

Link k prostudování s cvičením a 

klíčem 

 

 

zuzana.libanska@centrum.cz 

 

 

Zde je link na spoustu knih zdarma 

MATEMATIKA 
Po - pracovní list - kdo nemá možnost 

vytisknout, tak ať vypracuje do šk. 

sešitu nebo na papír - stačí polovina (v 

příloze) 

Út - dokončení pracovního listu z 

pondělka 

St - PS 89/1-3 

Čt - PS 89/4-7 

Pá - PS 90/8-9  

 

Pro ty, kteří by náhodou nemohli najít 

PS, přikládám odkaz na elektronickou 

verzi. Ať vypracují do šk. sešitu nebo 

na papír. 

 

Pracovní list 001M  

 

 

 

http://www.2pir.eu/tabule_MSMT_

9r.php 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

1. Procvičit celou lekci 1 v online 

verzi učebnice Project 3 (zelená) 

2. Každý den studovat Word of the 

Day (Slovíčko dne), které vám 

zasílám do skupiny na Messenger 

Online verze učebnice Project 

RUSKÝ JAZYK Učit se recitovat zadanou báseň. 

Nácvik správné výslovnosti a čtení. 

Učebnice: Ruský jazyk strana 87 – 

číst celý text:  Город 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
https://erikahanackova.cz/veta-jednoclenna-dvojclenna-a-vetny-ekvivalent/
https://erikahanackova.cz/veta-jednoclenna-dvojclenna-a-vetny-ekvivalent/
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3oE7S7jRjZVXqgDYVhWTwx6hmvxGfGMr7iUK4H5hMODABJsfWwfdQNHeU
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/9B-Tydenni-plan-23-27_03_2020_Priloha_PL_001M_v2.pdf
http://www.2pir.eu/tabule_MSMT_9r.php
http://www.2pir.eu/tabule_MSMT_9r.php
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

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 

https://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/

a1_kap6_verkehrsmittel.htm 

 

http://www.nemecky.net/testy/dop

lnovani-slov-i/doplnte-predlozky-

se-3-padem-330/ 

 

https://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/

a1_kap6_muenchen2.htm 

 

PS str. G3. 

ZEMĚPIS 

 

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 

zvládnete vyplnit a poslat) 

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 

 

 

DĚJEPIS 1. Osvobozování území ČSR a 

Květnové povstání (str. 86–88) 

2. Židé v protektorátu (str. 88–90) 

Podívejte se na dokumentární film 

Peklo na zemi 

Do sešitů odpovězte na otázky 

z učebnice na straně 87 a 88. 

Přečtěte si text na str. 88–90. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysil

ani/1040794547-peklo-na-zemi 

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. 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_verkehrsmittel.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_verkehrsmittel.htm
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/
http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-i/doplnte-predlozky-se-3-padem-330/
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.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_muenchen2.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_muenchen2.htm
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1040794547-peklo-na-zemi
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1040794547-peklo-na-zemi
mailto:j.ostenova@seznam.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

FYZIKA Opakování z nižších ročníků fyziky: 

stavba atomu. 

Zápis ve formátu pdf je v příloze – 

Stavba atomu.pdf 

 

 

Adresa pro komunikaci s vyučujícím: 
online.prace@email.cz 

 

Video na adrese: youtube.com, 

název videa: „Nezkreslená věda – 

Co je atom“. 

CHEMIE Pracujte dle instrukcí v Google 
Classroom . 

Vstup do učebny 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Prohlížejte prosím každý den skupinu 
Kamenka 9. B na Messengeru a 

navzájem si tam pomáhejte. 

 Kontrolujte svůj účet na gmailu kvůli 

instrukcím v Google Classroom. 

 Neválejte se jenom u kompu a taky si 

občas zasportujte . 

 

 

 

Zuzana Libánská 

Třídní učitelka 9. B 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Příloha-01_Stavba-atomu.pdf
mailto:online.prace@email.cz
https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98
https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98
https://classroom.google.com/u/0/c/MTU4MDE2NjkyMzda

