
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zuzana Libánská 9. B 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, máme před sebou třetí týden výuky na dálku. Věřím, že jste si již vytvořili 
systém a řád a zvládáte rozdělit čas mezi práci do školy, pomoc rodičům, sport a 

odpočinek. I pro nás, vyučující, je to zcela nová situace a snažíme se vám to 
postupně ulehčovat a zjednodušovat. Pracujeme na dalších vylepšeních, aby vaše 
příprava do školy měla smysl a byla pro vás uživatelsky pohodlná (v angličtině pro to 

mají hezký výraz – „user-friendly“). Dejte vědět, pokud byste si s něčím nevěděli 

rady. Společně to zvládneme! 

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. Tento týden si zopakujete 

druhy vedlejších vět.  

 

a. V učebnici na s. 66 si 

připomeňte, jaké 

všechny druhy VV 

známe. 

b. V přiloženém linku si 

v oddíle „Stavba 

vět“ najděte „Druhy 

vedlejších vět 

souhrnně“, zvolte 

úroveň a procvičujte. 

 

3. Děkuji všem, kteří již poslali 

sloh na téma: Jak zvládám 

mimořádnou situaci. Na další 
práce se těším . 

 

4. Doufám, že už jste začali 

číst. V připravované Google 

Classroom 9. B na vás již 

čeká čtenářský list – termín 

vyplnění bude do 30.4. 

Klikni a dostaneš se na stránky 
CERMAT se spoustou testů 

 

 

 

 

 

 

Druhy vedlejších vět - online procvičování 

 

 

 

zuzana.libanska@kamenka-celakovice.cz 

 

 

Zde je link na spoustu knih zdarma 

MATEMATIKA Po – zkontrolujte si práci 

z minulého týdne (viz Výsledky) 

Út – PS 90/10 

St – PS 91/11-13 

Čt – PS 91/14 

   Pá – 91/15, 92/16 

9.B - MAT - Zlomky - 

Opakovani_Vysledky 

Vysledky_9B_PS_89,90 

Každý den, kromě pondělí, prosím, 

vyfoťte svojí práci na mobil a pošlete 

mi ji na email 
pavlina.hruskova@kamenka-celakovice.cz. 
Děkuji. 

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://www.umimecesky.cz/rozbory-9-trida
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3oE7S7jRjZVXqgDYVhWTwx6hmvxGfGMr7iUK4H5hMODABJsfWwfdQNHeU
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/9B-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-Příloha-Zlomky.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/9B-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-Příloha-Zlomky.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/9B-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-Příloha-Matika_PS_89_90.pdf
mailto:pavlina.hruskova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Platí, že pokud nemáte PS, jděte na 

stránky www.2pir.eu a cvičení 

vypracujte na papír nebo do sešitu. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Děkujeme všem, kteří plní 

zadané úkoly, vidíme, že se 

moc snažíte a máme radost 

z každého mailu, který nám 

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 nám mailem 5 vět, ve 

kterých použijete 5 výše 

uvedených modálních sloves o 

tom, co v současném nouzovém 

stavu v ČR musíme dělat, 

nesmíme dělat, nemusíme 

dělat, můžeme dělat a měli 

bychom dělat.  

https://learnenglishteens.britishcou

ncil.org/grammar/beginner-

grammar/have-must-should-

obligation-advice 

 

Pozor, od teď prosím používejte ke 

komunikaci výhradně tyto naše 

školní emailové adresy: 

marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz 

zuzana.libanska@kamenka-celakovice.cz 

Pracujte dle svého tempa a svých 

schopností, pokud něco 

nezvládnete, netrapte se tím. Klidně 

nám kdykoliv napište s žádostí o 

radu. 

Děkujeme a mějte se hezky! 

RUSKÝ JAZYK Pokračovat v nácviku recitace 

básničky a čtení  

Opakování slovní zásoby: 

Učebnice strana 87 – čtení 

 

Videolekce  

Videolekce 2 

NĚMECKÝ 

JAZYK 
Procvičování minulého času  

č.1: heute oder gestern? – doplň 

vety -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 

 

 

Úloha č.1  

 

Úloha č.2 

 

Úloha č.3  

 

Úloha č.4 

 

 

PS str. G3. 

http://www.2pir.eu/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-must-should-obligation-advice
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-must-should-obligation-advice
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-must-should-obligation-advice
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-must-should-obligation-advice
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=wSksGAoTxSY
https://www.youtube.com/watch?v=LwDdM6fLu_4
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
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ZEMĚPIS 

 

Moravskoslezský kraj 

Zlínský kraj 

Uč. 78 – 83 

PS 40 – 41  

DĚJEPIS Poválečné uspořádání 

1. Postupimská konference (str. 

92-93)   

 

2. Soudy s válečnými zločinci a 

vznik OSN (str. 94-95) 

 

Podívejte se na dokumentární film 

Svět po Hitlerovi (1. část) 

 

Přečtěte si text, do sešitů odpovězte 

na otázky z učebnice na straně 93. 

Přečtěte si text, do sešitů odpovězte 

na otázky na str. 94 (dole), 95 a 96. 

 

Svět po Hitlerovi 1 

 

PŘÍRODOPIS 
Vznik a vývoj života na Zemi 

Zpracujete referát (kdo ještě 

neodevzddal) – 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) 

 Doporučuji se podívat na český film 

Cesta do pravěku  

film 

FYZIKA Zápis ve formátu pdf je v příloze – 

Radioaktivita.pdf 

Video na adrese: youtube.com, 

název videa: „Nezkreslená věda – 

Radioaktivita“. 

Učebnice strana 128-131 

Do sešitu vypracovat otázky a 

úlohy: 

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

Adresa pro komunikaci s vyučujícím:  

jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz 

CHEMIE Pracujte dle instrukcí v Google 
Classroom . 

Nezapomeňte se tam podívat, 

jestli už máte dokončené a 

odevzdané všechny úkoly. 

 

 

Vstup do učebny 

https://www.youtube.com/watch?v=4gxrksrKxDA&t=355s
mailto:j.ostenova@seznam.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-Radioaktivita.pdf
https://classroom.google.com/u/0/c/MTU4MDE2NjkyMzda
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Prohlížejte prosím každý den skupinu 
Kamenka 9. B na Messengeru a 
navzájem si tam pomáhejte. Zde můžete 

zároveň psát veškeré vaše dotazy a 

připomínky k výuce. 

 Kontrolujte svůj účet na Gmailu (příchozí 
poštu) kvůli instrukcím v Google 

Classroom. 

 Rozplánujte si den. Naučte se využívat 

čas efektivně a hlavně se nezapomeňte 
protáhnout. Nezapomeňte taky na pobyt 

na čerstvém vzduchu. 

Všechny učitele můžete nyní nově 
kontaktovat na školním emailu, který 

je v tomto formátu: 

jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz 

 

 

Se srdečnými pozdravy 

Zuzana Libánská 

Třídní učitelka 9. B 


