
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Šudová 9. C 30. 3. – 4. 3. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí deváťáci, jsem ráda, že jste všichni v pořádku a že jsem se s vámi mohla 
spojit alespoň po telefonu. Chválím vás, že se věnujete domácí přípravě a plníte 

zadané úkoly. V tabulce máte zadanou práci od všech vyučujících na další týden. 
Pokud byste měli nějaké dotazy nebo problémy, tak mi zavolejte nebo napište. 

Společně to zvládneme. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Literatura: Vlastní četba 

Literární moderna v české literatuře 

 

Opakování větných členů: 

Samostatný větný člen, vsuvka, oslovení 

 

   Skladba - opakování 

 

Vyplnit čtenářský list a poslat do 10.4. 

Udělat zápis do sešitu podle prezentace: 

Literární moderna v české literatuře 

Moje čeština-větné členy 

Učebnice strana 75 –přečíst, stručný 
zápis do školního sešitu (vysvětlení a 
jeden příklad) 

Vypracuj zadaný pracovní list a pošli do 
3. 4. na lenka.sudova@kamenka-
celakovice.cz 

MATEMATIKA 
PS str. 168 a 169 – Poměr, úměra,   
trojčlenka, slovní úlohy. 

Pondělí: 

Online trojčlenka: 

Úterý: 

Online poměr: 

Středa: 

Online úměra:  

Čtvrtek – pátek:   Vypracujte 
práci v pracovním sešitě str. 168-9 

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 . 

Dále procvičujte učivo k přijímačkám: 

Online grafy a tabulky: 

E-learning přijímačky 2020 zdarma 

Příloha-výsledky 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

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

2.SB p. 81/ex.5 b 

  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) 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/9C-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-Čtenářský-list.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/9C-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-Čtenářský-list.docx
https://www.mojecestina.cz/vetne-cleny
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/9C-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-PL-skladba.docx
http://www.opicimatika.cz/Trojclenka.html
http://www.opicimatika.cz/Pomer.html
https://www.umimematiku.cz/cviceni-prima-neprima-umera
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
http://www.opicimatika.cz/Grafy,%20tabulky.html
https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/9C-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-167-výsledky-matematika.pdf
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

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. 

RUSKÝ JAZYK Pokračovat v nácviku recitace básničky. 

Čtení textu na straně 87. 

Opakování slovní zásoby, nácvik frází. 

   Učebnice strana 87 – čtení 

   Videolekce 1 

Videolekce 2 

ZEMĚPIS 

 

   Učivo Moravskoslezský kraj  

            a Zlínský kraj 

 
Zdroje: UČ 78-83, PS 40-41 

   DĚJEPIS Zopakuj si hlavní události 2. světové 
války: 

Vypracuj odpovědi na otázky do 
pracovního listu a pošli zpět na : 

lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz 

PŘÍRODOPIS 
Vznik a vývoj života na Zemi 

Zpracujete referát (kdo ještě neodevzdal) – 
téma: vybraný vyhynulý živočich 

Termín odevzdání: 5. 4. 2020 –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 podívat se na český film  

  Cesta do pravěku 

  film  
 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/16426
-cesta-do-
praveku/29238161247/https:/www.ceskatel
evize.cz/porady/16426-cesta-do-
praveku/29238161247/ 

 

CHEMIE Kdo ještě nezaslal zadanou prezentaci, 
urychleně zaslat. 

Nová látka Ropa: 

Učebnice chemie „černá“ str: 26-28. 

Adresa pro komunikaci s vyučujícím: 
jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

  Zápis ve formátu pdf je v příloze –   

Ropa.pdf 

Video na adrese: youtube.com, název 

videa: „Nezkreslená věda – Co je to ropa“. 

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.youtube.com/watch?v=wSksGAoTxSY
https://www.youtube.com/watch?v=LwDdM6fLu_4
mailto:jitka.ostenova@kamenka-celakovice.cz
mailto:jitka.ostenova@kamenka-celakovice.cz
https://www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/https:/www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/https:/www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/https:/www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/https:/www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/https:/www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/https:/www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/https:/www.ceskatelevize.cz/porady/16426-cesta-do-praveku/29238161247/
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/2020/03/9C-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-Ropa.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

FYZIKA Zápis ve formátu pdf je v příloze – 

Radioaktivita.pdf 

Učebnice strana 128-131 

Do sešitu vypracovat otázky a úlohy: 

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

 

Video na adrese: youtube.com, název 

videa: „Nezkreslená věda – 
Radioaktivita“. 

Adresa pro komunikaci s vyučujícím: 
jaroslav.janecek@kamenka-
celakovice.cz 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pokračujte v přípravě na přijímací zkoušky. 

 Úkoly si rozložte rovnoměrně na celý týden. 

 Hlídejte si termíny odevzdání jednotlivých 

úkolů. 

 Neseďte jen u počítače a také vyběhněte ven. 

  

  

  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  Vhodné tipy pro vlastní četbu 

Čtecí hodinka 

Databaze knih  

 

Lenka Šudová  

Třídní učitelka 9. C 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/9A-Tydenni-plan-30-03_04_2020-Příloha-Radioaktivita.pdf
https://mailchi.mp/59fc3133fd01/ctecihodinka?fbclid=IwAR2FatUI11GNKfgrUvnmFLe2p_5V1DIfKCG2xLboR1u9yHcL99PbptX0y1A
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3oE7S7jRjZVXqgDYVhWTwx6hmvxGfGMr7iUK4H5hMODABJsfWwfdQNHeU

