
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zuzana Libánská 9. B 6. 4. – 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Ahoj, moji pilní studenti, máme před sebou zkrácený týden, protože ve čtvrtek a 
pátek nás čekají velikonoční prázdniny. Práce do školy tedy bude tento týden méně. 

Jelikož už máte všichni školní emaily a všichni jste v Učebně 9. B, přesune se většina 
úkolů tam. Zde tedy najdete jen témata a další instrukce naleznete v Učebně u 
jednotlivých předmětů. Kdyby vám něco nebylo jasné, neváhejte mě kontaktovat. 

Práci zdar a viru zmar! 

Klikni pro vstup do Učebny 9. B 

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 se zaměříme na 

světovou literaturu období 

MODERNISMU (Prokletí 

básníci + Oscar Wilde) 

 

a. Zopakujte si směry, 

které se objevily 

v období modernismu. 

b. Prostudujte autory a 

seznamte se s jejich 

díly v pracovních 

listech. 

 

3. Děkuji všem, kteří již poslali 

sloh na téma: Jak zvládám 

mimořádnou situaci. Na další 
práce se těším . 

 

4. Čtenářský list - do 30.4. 

Klikni a dostaneš se na stránky 

CERMAT se spoustou testů 

 

 

Prezentace i PL budou od pondělí 
6. 4. čekat v Učebně Google. 

 

 

 

 

 

 

zuzana.libanska@kamenka-celakovice.cz 

 

 

Zde je link na spoustu knih zdarma 

MATEMATIKA Opakování obvodů a obsahů 

rovinných obrazců 

Po – PS 153/1-4 

Út – PS 154/5-8 

St – PS 155/9-12 

 

Pokud si potřebujete připomenout 

potřebné vzorečky, můžete použít 

tento odkaz. 

Platí, že pokud nemáte PS, jděte na 

stránky www.2pir.eu a cvičení 

vypracujte na papír nebo do sešitu. 

Podrobnější informace k úkolům 

budou v Google Učebně vždy 

v jednotlivých dnech. 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjMwNTAyNDI4NTha
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.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3oE7S7jRjZVXqgDYVhWTwx6hmvxGfGMr7iUK4H5hMODABJsfWwfdQNHeU
https://www.skolaposkole.cz/matematika-zs/9-rocnik/obvod-obsah-povrch-objem
http://www.2pir.eu/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Téma pro obě skupiny:  

Easter (Velikonoce) 

Veškeré další instrukce naleznete od 

pondělí 6. 4. v Google Učebně. 

RUSKÝ JAZYK Pokračovat v nácviku recitace 

básničky. 

Opakování slovní zásoby: Měsíce 

Osvojování nové slovní zásoby: 

Город 

Učebnice strana 87 – čtení 

Videolekce 3 

Učebnice strana 86 - nová slovíčka 

vypsat a přeložit 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

A, Procvičujeme modální slovesa  

Müssen 

Wollen 

Können  

Přehled způsobových sloves najdeš 

na uvedeném odkazu. Pozor na 

slovosled (druhé tedy významové 

sloveso je až na konci věty). Napiš 

mi na email či do Učebny, 3 věty co 

nyní musíš dělat a co chceš dělat. 

B, Poslech, porozumění, slovní 

zásoba:  

Pusť si video „George Clooney 

v reklamě na Nespresso“ – a 

odpovídej průběžně na otázky – 

vypracuj úkoly (Slovíčka: např. Der 

Himmel je nové, podívej se na video 

a zkus odhadnout, co to znamená. 

Až pak případně zkontroluj ve 

slovníku). Nech video v tzv. Spiel-

Modus. 

Ich wünsche euch ein frohes 

Osterfest!  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

müssen, können 

müssen 

wollen 

 

Způsobová slovesa  

 

 

 

 

 

Goerge Clooney  

 

ZEMĚPIS 

 

Opakování krajů ČR: 

Jihomoravský a Olomoucký 

Úkoly najdete v Google Učebně  

DĚJEPIS Studená válka 

Počátky studené války (str. 97) 

 

Přečtěte si texty v učebnici a 

odpovězte na otázky (viz Google 
Učebna – DO UČEBNY) 

https://www.youtube.com/watch?v=rODVKb237eU
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg03_07.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k08_muessen.htm
https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=1&Lection=7&Exercise=3&SubExercise=1
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018040501-modalni-slovesa
https://de.islcollective.com/video-lessons/nespresso-george-clooney
https://classroom.google.com/u/0/h


3 

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

Marshallův plán a vznik 

Severoatlantické aliance (str. 98-

99) 

Podívejte se na dokumentární film 

Svět po Hitlerovi (2. část) 

 

frantisek.sturma@kamenka-
celakovice.cz 

 

Svět po Hitlerovi 2 

 

PŘÍRODOPIS 1. Shrnutí kapitoly Vznik a vývoj 

života na Zemi 

2. Práce v Učebně Google 

Můj nový školní email: 

jitka.ostenova@kamenka-
celakovice.cz 

 V Učebně budete mít pracovní list, 

který vyplníte (odpovíte na otázky 

podle učebnice) a práci mi odevzdáte 

přímo v Google Učebně. 

FYZIKA 1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Využití jaderného 

záření“ 

 

2. Provést zápis do sešitu podle 

pdf, které najdeš v Google 

Učebně v předmětu Fyzika 

Adresa pro komunikaci s 

vyučujícím:  

jaroslav.janecek@kamenka-elakovice.cz 

 

1. Učebnice fyziky s. 131 – 133 

 

2. Příloha „Využití jaderného 

záření“ – k dispozici v Učebně 

 

3. Video na youtube.com – „Jak 

funguje uhlíkové datování“ 

 

 

CHEMIE Ročníková práce 

 

Pracujte dle instrukcí v Google 

Učebně 

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 školní email (příchozí 

poštu) kvůli instrukcím v Google Učebně. 

 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WING4JxpOHs&t=1594s
https://www.youtube.com/watch?v=WING4JxpOHs&t=1594s
mailto:jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz

