
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zuzana Libánská   9. B 20. – 24. 4. 2020 

PŘEHLED 

Ahoj, všichni, 

máme před sebou již šestý týden distanční (vzdálené) online výuky. Měli jste za úkol 
vyplnit dotazník, který slouží jako zpětná vazba naší prozatímní společné práce. 
S výsledky tohoto průzkumu vás seznámím formou prezentace a videohovoru. Účast 

na něm bude dobrovolná, přesné instrukce, jak se k videohovoru připojit, včas 
obdržíte. S paní učitelkou Hruškovou plánujeme pro zájemce online konzultace 

k přijímacím zkouškám – termíny ještě společně dohodneme tak, aby to vyhovovalo 

vám i nám. 

Níže v tabulce opět najdete témata pro jednotlivé předměty, bližší instrukce vás 

budou čekat nejpozději od pondělí 20. 4. v Google Učebně.  

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. Mluvnice:  

Slovní druhy PEXESO 

 

Podstatná jména PEXESO 

(tvarosloví + význam slov) 

 

3. Literatura: 

Meziválečná literatura:    

E. M. Remarque         

(práce s textem) 

 

4. Čtenářský list - do 30.4. 

Testy CERMAT 

 

 

Zadání v Google Učebně a na 

umimecesky.cz v sekci Domácí 

úkoly. 

 

 

Prezentace a úkoly v Google 

Učebně. 

 

Link na spoustu knih zdarma 

MATEMATIKA Souhrnné opakování a 

procvičování učiva: 

Po – Slovní úlohy řešené rovnicí 

Út – Počítání s racionálními čísly 

St – Algebraické výrazy 

Čt – Pythagorova věta 

Pá – Geometrie – konstrukční 

úlohy 

Podrobnější informace k úkolům 

budou v Google Učebně vždy 

v jednotlivých dnech. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

  Téma pro obě skupiny:  

  Future forms 2 

Veškeré další instrukce naleznete 

v Google Učebně. 

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


2 

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

RUSKÝ JAZYK Procvičovat časování slovesa 

идти/ пойти 

Opakování slovní zásoby - 8. lekce 

   lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz 

Pracovní sešit: vyplň na straně 82 / 

cvičení 6,7,8- správné řešení si 

zkontroluj podle klíče 

Vyplň úkol v Google Učebně. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Nicos Weg nach Deutschland 

film pro studenty německého 

jazyka 

Videa a více informací v Google 

Učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Opakování učiva 9R Kraje ČR 

formou dokumentárních pořadů.  

V Google Učebně máte v příloze 

video 

https://www.youtube.com/watch?v

=p3afLghTtHM 

 

DĚJEPIS Východní blok 

1. Státy a organizace východního 

bloku (str. 112 - 114) 

2. Dění ve východním bloku – 

„vzpurná“ Jugoslávie, nepokoje 

padesátých let (str. 114 – 115) 

frantisek.sturma@kamenka-celakovice.cz 

Přečtěte si texty v učebnici a 

odpovězte na otázky (viz Google 

Učebna). 

PŘÍRODOPIS   Půdy 

- přečti si text v učebnici str. 

60-64 

- prohlédni si prezentace o 

půdách 

- vypracuj odpovědi na otázky 

a pošli mi je ke kontrole 

 

 

 

Prezentaci a dokument s otázkami 

najdeš v Google Učebně. 

      

 

FYZIKA 1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Jaderné reakce“ 

2. Provést zápis do sešitu, je 

přiložen v Učebně ve formátu pdf. 

3. Přílohy a odkazy jsou 

zveřejněny ve Vaší Učebně 

v předmětu Fyzika 

jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz 

1. Učebnice fyziky strana 133-135 

 

CHEMIE Ročníková práce 

 

Pracujte dle instrukcí v Google 

Učebně. 

https://www.youtube.com/watch?v=p3afLghTtHM
https://www.youtube.com/watch?v=p3afLghTtHM
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Zaregistrujte se na umimeto.org. Ještě 

tam stále nejste všichni! 

 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 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

