
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Šudová 9. C 14. 4. – 17. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí deváťáci, věřím, že jste si hezky užili Velikonoce a odpočinuli si. Společně se 
tedy opět pustíme do učení. V plánu na tento týden máte zadané náměty ke studiu. 

Minulý týden jste se seznámili s naší virtuální učebnou a úspěšně jste v ní začali 
pracovat. Prezentace, úkoly i výuková videa najdete v Google Classroom, tak ji 
pravidelně sledujte a odesílejte včas své úkoly. Doporučuji zaměřovat se hlavně na 

matematiku a český jazyk, které potřebujete k přijímacím zkouškám. 

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

ČESKÝ JAZYK   Mluvnice: 

Čárka ve větě jednoduché – 

procvičit 

Psaní vlastních jmen – přečti si 

souhrn pravidel – učebnice strana 

84-85 

  Literatura:  

Vlastní četba - do 15. 4. odevzdat    

čtenářský list  

Petr Bezruč – prezentace, zapsat 

informace o spisovateli a  přečíst  

baladu Maryčka Magdonova 

 

Cvičení 1 

   Cvičení 2 

Písemně vypracuj na straně 86 / 

cvičení 2 a pošli ke kontrole  na můj   

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz  

 

Prezentaci najdete v Google 

Classroom 

MATEMATIKA Po připomenutí – zhlédnutí 

přiložených videí vypracujte 

pracovní listy – vložené v 

učebně.  

Úterý: 

Jak souvisí procenta se 

čtverečkovou mřížkou  

- video 1 

Středa: 

Převádění % na desetinná čísla a 

zlomky 

- video 2 

Čtvrtek – pátek: 

Slovní úlohy % 

- video 3 

Pracovní listy + online 

cvičení % 

 

 

Video 1 

 

Video 2 

 

Video 3 

 

Online procvičování - % 

Pracovní listy: 

PL č. 1 – vazba %, desetinná čísla 

a zlomky 

PL č. 2 – lineární rovnice, slovní 

úlohy 

Výsledky prosím vkládejte do 

učebny! 

Procvičujeme: didaktické testy 

na přijímací zkoušky 

https://www.umimecesky.cz/carky-veta-jednoducha-dalsi-pripady-2-uroven/779
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-velka-pismena-lide-cas-mix-2-uroven/5764
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=aKOPWGVqulE
https://www.youtube.com/watch?v=dC-laB7Ypow
https://www.youtube.com/watch?v=Au5rgsXaGyI
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=04.+Procenta#selid
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C_Tydenni_plan_14-17_4_2020_M_PL_c1.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C_Tydenni_plan_14-17_4_2020_M_PL_c1.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C_Tydenni_plan_14-17_4_2020_M_PL_c2.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C_Tydenni_plan_14-17_4_2020_M_PL_c2.docx
https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory
https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

1. Reading comprehension 

2. Vocabulary revision 

3. Reading 

 

alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz 

1. Reading comprehension – complete 

the answers and send them to me. 

(by email or in the google 

classroom) 

2. Vocabulary quiz – complete and 

send it 

3. Reading – read the story and do 

ex.1 and 2 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

A, Video Nicos Weg  

 

Das ist jetzt modern 

Mein Lieblingspulli 

Das passt 

Více informací v Google Classroom 

RUSKÝ JAZYK Pokračovat v nácviku recitace 

básničky. 

Procvičit slovní zásobu na téma: 

Город 

 

Pracovní sešit strana 79 - vyplnit 

cvičení 2, 3 

Učebnice strana 91- 2 žluté rámečky 

přepsat do sešitu 

ZEMĚPIS 

 

 

  Opakování učiva 9. ročníku Kraje ČR 

  formou dokumentárních pořadů. 

 

Na classroom máte v příloze 

   video 

 

   DĚJEPIS    Přečíst si kapitolu Domácí odboj. 

   Udělat zápis dle prezentace. 

Učebnice strana 79 -81 

Prezentace v Google Classroom:  

Československý odboj za 2. světové 

války - 1. část 

PŘÍRODOPIS  Půdy 

- podívej se na krátké dokumenty o 

půdě 

- přemýšlej o významu půdy pro 

člověka nebo pro naši planetu 

 

Dokumenty jsou v Google učebně 

CHEMIE Samostudium na období:       

14. – 17. 4. 2020 – „Fosilní paliva“ 

1. Samostatně v učebnici v části 

„Odkud bere člověk energii“ přečíst 

o zemním plynu. 

2. Zápis do sešitu v příloze 

 jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz 

 

 

1. Učebnice str. 26 

 

2. Zápis – Zemní plyn v příloze 

 

mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
https://docs.google.com/document/d/1G5AHnE2xmgk2l_1K8XmyTOtEHAw_eJJ1nxiY0feHJss/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TGfiTB_2SRmdIwVFTpceLNTVsYupTfdYZZ9HdnlciNI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15kO467nxgL9fMygLL_mZAMuhKWx-gAfO/view?usp=sharing
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=hoq8lngjvwE
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C_Tydenni_plan_14-17_4_2020_CH_Zemní-plyn.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

FYZIKA 1. Vypracovat a odeslat kvíz – 

Stavba atomu. 

2. Kvíz zveřejněn ve vaší třídě 

v předmětu – Fyzika 

   jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz 

1. Zápis v sešitě, předchozí 

prezentace 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pokračujte v přípravě na přijímací zkoušky. 

 Pracujte již v učebně Google Classroom 

 Pracujte rovnoměrně každý den. 

 Hlídejte si termíny odevzdání jednotlivých úkolů. 

 Přečtěte si hezkou knížku. 

 

Doporučuji procvičovat testy na 

přijímací zkoušky na stránkách: 

Státní přijímačky 

 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):   

 

Vhodné tipy pro vlastní četbu 

 

Čtecí hodinka 

Databáze knih  

 

                                                                                                       Lenka Šudová  

                                                                                                Třídní učitelka 9. C 

mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
https://www.statniprijimacky.cz/cestina/ctyrlete-obory/testy-2017
https://mailchi.mp/59fc3133fd01/ctecihodinka?fbclid=IwAR2FatUI11GNKfgrUvnmFLe2p_5V1DIfKCG2xLboR1u9yHcL99PbptX0y1A
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3oE7S7jRjZVXqgDYVhWTwx6hmvxGfGMr7iUK4H5hMODABJsfWwfdQNHeU

