
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Šudová 9.C 6.4 . – 8.4. 2020 

Milí deváťáci, 

děkuji, že zvládáte tuto netradiční formu výuky a komunikujete se mnou. Někteří 

velice pilně posíláte zadané úkoly, někteří se zapojujete pomaleji, ale snažíte se 
podle svých možností. Na tento týden jsme připravili úkoly jen do středy. 
Nezapomeňte, že vás čekají velikonoční prázdniny, tak si dopřejte trochu oddychu                 

a vyběhněte do jarní přírody. 

Přidávám vzkaz od paní učitelky Jarešové: 

Prosím všechny deváťáky, aby se před vyplněním zadané práce podívali na 

přiložená videa nebo jiné materiály k danému tématu. Chápu, že opakujeme učivo, 
které jsme delší dobu nedělali – je to shrnutí již dříve probrané látky. Právě proto 
vám přikládám k práci videa a materiály pro nejlepší připomenutí učiva. Využívejte 

toho prosím! Snažím se vzdělávat v práci v Google Classroom, abych vám byla 
v dohledné době schopna pomoci ve vašich virtuálních třídách. Potřebuji ještě 

chvíli čas. V případě potřeby mi pište o pomoc do emailu.  

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 Literatura – vlastní četba 

 Opakování literárních pojmů: epika, lyrika 
drama 

 Mluvnice: 

 Čárka v souvětí podřadném- procvičování 

 

 Samostatný větný člen, oslovení - 
procvičování 

 

Vyplňte čtenářský list a  pošlete na můj 
email.  ( termín posunut do 15.4.) 

Videoukázka: 

 

   Cvičení  

 

Učebnice strana 76 / cvičení 2, 3  Napiš 
z každého cvičení 5 vět a pošli ke kontrole 
na email: lenka.sudova@kamenka-
celakovice.cz 

Uvedené materiály najdete také v Google 
Classroom. 

MATEMATIKA 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Po připomenutí – zhlédnutí 
přiložených videí vypracujte přiložený 
pracovní list.  

Pondělí: 

Měřítko plánu, mapy 

- video 1 

Úterý: 

Smysl lomených výrazů - podmínky 

- video 2 

Středa: 

Úhly – opakování  

- video 3 

Vypracovaný pracovní list prosím zaslat do 

Pracovní list –Matematické minimum   

Pracovní list vyplňte v Google Classroom 

 

 

Video 1 

 

 

Video2 

 

 

Video3 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/rec-vazana-a-vers-volny-5e4425222773dc4ee413a0bd
https://edu.ceskatelevize.cz/rec-vazana-a-vers-volny-5e4425222773dc4ee413a0bd
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C_Týdenní-plán-06-08-04_2020-Priloha-Matematické-minimum.docx
https://www.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM
https://www.youtube.com/watch?v=8jiPq3h1s9I&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

pátku na:  

ludmila.jaresova@kamenka-

celakovice.cz  

Měním hodnocení: za práce, které budou 

z větší části v pořádku, dostanou úspěšní 

žáci o víkendu do iškoly.cz 1 za 

samostudium - procvičování. 

 

Pro připomenutí: zápisu, určování 

podmínek a zjednodušování výrazů: 

Online procvičování – lomené 

výrazy 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

1. This week we are going to work on 
your reading skills  

2. Do the quiz, read the text, complete 
the crossword and do the vocabury 
excercise on p.6 

3. Check your answers  

  alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz 

1. PL Earth in danger- příloha č.1 

 

2. You will find these on pp. 1-5 
 

 

3. Page 7 

Příloha č.1 Earth in danger 

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 
classroomu, 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  

 

 

 

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 

do sešitu  a přeložit. 

ZEMĚPIS 

 

 

   

  Na tento týden opakování krajů ČR:     

Jihomoravský a Olomoucký 

 
   Úkoly budou na Google Classroom 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=9&subject=Matematika&search1=02.+Lomen%C3%A9+v%C3%BDrazy#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=9&subject=Matematika&search1=02.+Lomen%C3%A9+v%C3%BDrazy#selid
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
https://drive.google.com/file/d/1dSRH-vqet09AGxFaaas_eEY5Vu874-Mw/view?usp=sharing
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C_Týdenní-plán-06-08-04_2020-Priloha-Earth-in-danger_Intermediate.pdf
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://www.youtube.com/watch?v=rODVKb237eU


3 

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

   DĚJEPIS Přečíst si kapitolu Československo za 2. 

světové války – protektorát Čechy a 
Morava 

 Učebnice strana 76 – 78 

 Zápis dle prezentace: Československo 

za 2. sv. války 

 Prezentaci najdete i v Google Classroom 

PŘÍRODOPIS 

 

 

 

1. shrnutí kapitoly Vznik a vývoj života 
na Zemi 

 2. Napiš mi na email odpovědi na pět 
otázek:  

 můj nový školní email: 
jitka.ostenova@kamenka-celakovice.cz 

  Otázky ( učebnic str. 65 - 73 ): 

 1. Co jsou zkameněliny?  

 2. Kterou éru nazýváme érou savců? 

 3. Čím se zabýval Charles Darwin? 

 4. V jakém prostředí vznikl život? Jaké 

byly první organismy?  

 5. Prvohory se dělí na 6 základních 

útvarů. Napiš, jak se nazývají. 

CHEMIE 

 

 

1. Samostudium – Fosilní paliva _ Uhlí 

2. Zápis do sešitu v příloze- Uhlí.pdf 

3. Přílohy a odkazy jsou zveřejněny ve 
Vaší třídě v předmětu – Chemie 

   email: jaroslav.janecek@kamenka-
celakovice.cz 

4. Zdroje – učebnice Chemie „černá“ 
5. Prezentace – „Uhlí.pdf“  

Příloha č. 1 
6. Video na adrese: youtube.com, 

název videa: „Severočeské doly – 
cesta uhlí“. 

FYZIKA 1. Samostatně v učebnici přečíst článek 
„Využití jaderného záření“ 

2. Provést zápis do sešitu, je v příloze ve 
formátu pdf. 

3. Přílohy a odkazy jsou zveřejněny ve 
Vaší třídě v předmětu – Fyzika 

   email:       

 jaroslav.janecek@kamenka-
celakovice.cz 

1. Učebnice fyziky strana 131-133 
 

2. Příloha č. 1 Využití jaderného záření 
 

 

3. Video na youtube.com – „Jak funguje 
uhlíkové datování“ 

 
 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Postupně se seznamujte s Google Classroom  

 Hlídejte si termíny odevzdání jednotlivých 

úkolů. 

 Pokračujte v přípravě na přijímací zkoušky 

  Vyběhněte do krásné jarní přírody 

  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  Vhodné tipy pro vlastní četbu 

Čtecí hodinka 

Databáze knih  

Lenka Šudová  

Třídní učitelka 9. C 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C_Týdenní-plán-06-08-04_2020-Priloha-Československo-za-2.-sv.-války.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C_Týdenní-plán-06-08-04_2020-Priloha-Československo-za-2.-sv.-války.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C_Týdenní-plán-06-08-04_2020-Priloha-Uhlí.pdf
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C_Týdenní-plán-06-08-04_2020-Priloha-Využití-jaderného-záření.pdf
https://mailchi.mp/59fc3133fd01/ctecihodinka?fbclid=IwAR2FatUI11GNKfgrUvnmFLe2p_5V1DIfKCG2xLboR1u9yHcL99PbptX0y1A
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3oE7S7jRjZVXqgDYVhWTwx6hmvxGfGMr7iUK4H5hMODABJsfWwfdQNHeU

