
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zuzana Libánská 9. B 14. 4. – 17. 4. 2020 

PŘEHLED 

Ahoj, všichni, 

doufám, že jste si o pětidenních velikonočních prázdninách odpočinuli a jste plní sil 
k dalšímu studiu. Zde v tabulce najdete témata pro jednotlivé předměty. Podrobné 
instrukce a konkrétní úkoly vás budou čekat v Google Učebně. Zároveň stále platí 

pravidelné procvičování na umimeto.org. Kdo tam ještě není, zaregistrujte se tam 
(instrukce pro přihlášení máte ve školním emailu). I nadále tam budete moci soutěžit 

v získávání štítů a překonávat se tak navzájem. Průběžné výsledky budu pravidelně 

zveřejňovat v našem skupinovém chatu. 

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. Literatura: Česká literatura 

období MODERNISMU 

(generace buřičů) 

 

a. Zopakujte si 

modernismus ve 

světě. 

b. Prostudujte české 

autory a seznamte se 

s jejich díly 

v pracovních listech. 

c. Otestujte své znalosti. 

 

 

3. Mluvnice: Větné členy 

(opakování) 

 

4. Čtenářský list - do 30.4. 

Testy CERMAT 

 

 

Prezentace, PL i test budou od úterý 

14. 4. čekat v Učebně Google. 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání na umimecesky.cz v sekci 

Domácí úkoly 

Link na spoustu knih zdarma 

MATEMATIKA Souhrnné opakování a 

procvičování učiva: 

Út – Objem a povrch 

St – Procenta 

Čt – Mnohočleny – vzorce 

Pá – Lineární rovnice 

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://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3oE7S7jRjZVXqgDYVhWTwx6hmvxGfGMr7iUK4H5hMODABJsfWwfdQNHeU
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

  Téma pro obě skupiny:  

  Future forms 

Veškeré další instrukce naleznete od 

úterý 14. 4. v Google Učebně. 

RUSKÝ JAZYK Pokračovat v nácviku básničky. 

Procvičit slovní zásobu ze strany  

86 

 lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz 

Pracovní sešit strana 79  - vyplnit 

cvičení 2, 3 

Učebnice strana 91- 2 žluté rámečky 

přepsat do sešitu 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

  Video Nicos Weg  

 

Das ist jetzt modern 

Mein Lieblingspulli 

Das passt 

Více informací v Google Učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Opakování učiva 9R Kraje ČR 

formou dokumentárních pořadů.  

Video ukázku najdete v Google 

Učebně. 

DĚJEPIS Studená válka 2 

Korejská válka 

Berlínská krize 

frantisek.sturma@kamenka-celakovice.cz 

Zadání najdete v Google Učebně. 

 

PŘÍRODOPIS      Půdy 

- podívej se na krátké 

dokumenty o půdě 

- přemýšlej o významu půdy 

pro člověka nebo pro naši 

planetu 

 

  Dokumenty najdeš v Google Učebně. 

FYZIKA 1. Vypracovat a odeslat kvíz – 

Stavba atomu. 

2. Kvíz zveřejněn v Google Učebně 

v předmětu – Fyzika. 

   Adresa pro komunikaci:     

jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz 

1. Zápis v sešitě, předchozí 

prezentace. 

 

CHEMIE Ročníková práce 

 

Pracujte dle instrukcí v Google 

Učebně. 

https://learngerman.dw.com/en/a1e14l1/l-37655848
https://learngerman.dw.com/en/mein-lieblingspulli/l-37656274
https://learngerman.dw.com/en/das-passt-gut/l-37661740
https://www.youtube.com/watch?v=WING4JxpOHs&t=1594s
https://www.youtube.com/watch?v=WING4JxpOHs&t=1594s
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-


3 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Zaregistrujte se na umimeto.org. 

 Prohlížejte 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 

a na umimeto.org. 

 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 

 

mailto:jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz

