
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Šudová 9. C 27. - 30. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milí deváťáci, 

vítejte na začátku nového týdne. Čekají na vás další úkoly a zadání. Velmi oceňuji 
všechny, kteří pravidelně a pilně pracují. Chápu i ty žáky, kterým se někdy do učení 
nechce. Chci vám ale připomenout. Vytrvejte. Učivo, které si teď osvojujete nebo 

procvičujete, budete potřebovat na středních školách, na které se hlásíte.  

 

Vzkaz od paní učitelky Jarešové: 

Do procvičování zařazuji a budu zařazovat učivo, které si přáli zopakovat žáci, kteří 
odpověděli na můj email s průzkumem vašich přání k opakování. V případě zájmu o 

vysvětlení, procvičení nebo připomenutí již dříve probraného učiva mě neváhejte 
kontaktovat emailem. Nabízím vám soukromou nebo skupinovou online konzultaci na 

předem stanovené téma. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice:  

Slovesa: Přechodníky – přečti si 

tabulku v učebnici na straně 38 

Slovesa - procvičování mluvnických 

kategorií a pravopisu, shoda 

podmětu s přísudkem 

Literatura: 

Ohlas 1. světové války v literatuře 

Jaroslav Hašek a jeho dílo 

 

 

Vyplň úkol v Google učebně 

Cvičení - slovesa  

zadána v umimeto.org 

 

Prezentace a ukázka v Google     

učebně 

MATEMATIKA Pro připomenutí – zhlédnutí 

krátkých videí vypracujte 

pracovní listy – vložené v 

učebně.  

Pondělí – úterý: 

- poměr a měřítko mapy 

- video 1 - poměr 

- video 2 – měřítko mapy 

Středa - čtvrtek: 

- zjednodušení lomených 

výrazů rozkladem a krácením 

- video 3 - využití 1. a 2. 

vzorce 

Video 1 

 

Video 2 

 

Video 3 

 

Video 4 

 

Video 5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IA3BDc4ZscY
https://www.youtube.com/watch?v=oiMhWgEkPEk
https://www.youtube.com/watch?v=U_1PuKwp0Fc
https://www.youtube.com/watch?v=XV9XC_sPju8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=gsosb_zBjr4
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- video 4 - 3. vzorec 

- video 5 - vytýkání před 

závorku 

Online procvičování: 

- umimematiku.cz 

Téma: úprava výrazů 

 

Pracovní listy: 

PL č. 1 – poměr a měřítko 

mapy  

PL č. 2 – lomené výrazy 

Výsledky prosím vkládejte 

do učebny! 

V této aplikaci budete mít 

vložený domácí úkol.  

- splnění si o víkendu    

zkontroluji 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

1.  This week – revision of the 

present tenses 

 

2. Listening 

 

3. Vocabulary 

 

 

 

1. Complete the grammar quiz - 

Quiz 

2. Listen to the recording and 

answer the questions  

- you will find it in google 

classroom 

 write down the definitions of the      

words from the listening, it is on 

the  same worksheet (you can use 

a dictionary if you need to) 

NĚMECKÝ JAZYK A, Nicos Weg nach Deutschland –     

film pro studenty německého 

jazyka 

klara.havlova@kamenka-     

celakovice.cz 

Videa a více informací v Google        

Classroom. 

RUSKÝ JAZYK Užití minulého času – učebnice 

strana 92- opsat do sešitu 

rámečky, přečíst text 

Opakování číslovek 

Pracovní sešit – vyplnit na straně     

83/ cvičení 9, 10  - kontrola podle 

klíče 

Videolekce v Google učebně 

ZEMĚPIS 

 

Opakování učiva 9. ročníku: 

Kraje ČR formou dokumentárních 

pořadů. 

Na classroom máte v příloze  

video 

Poznávání místního regionu 

DĚJEPIS Osvobozování území ČSR – přečíst   

text v učebnici na straně 86 - 88 

Zápis dle prezentace: Osvobození    

Československa 

  Podívat se na videa 

  Vše uloženo v Google učebně 

PŘÍRODOPIS   Podzemní voda a prameny 

Přečti si text v učebnici (str. 65) a 

vypracuj odpovědi na otázky. 

  

  Otázky jsou v Google učebně 

Některé odpovědi vyhledej na 

internetu 

https://drive.google.com/file/d/1ViobBXW1VGYWFVH854Oh_wduOKe7Zk2O/view?usp=sharing
mailto:klara.havlova@kamenka-
https://www.youtube.com/watch?v=acyT6ipbXa4
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CHEMIE 1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Přírodní látky – Lipidy“ 

2. Provést zápis do sešitu, využít 

prezentaci v příloze 1 ve formátu 

pdf. 

3. Přílohy a odkazy jsou zveřejněny 

ve vaší třídě v předmětu – Chemie    

1. Učebnice Chemie 

„Zelená“ strana 10 – 13 

 

2. www.youtube.com 

 

Lipidy (výroba mýdla) 

 

Vím, co jím: Tuky – jak se 

v nich vyznat 

FYZIKA 1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Uvolňování jaderné 

energie“ 

2. Provést zápis do sešitu, je 

v příloze 2 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 135-138 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Každý den si zkontrolujte svůj školní 

email 

 Pravidelně pracujte v Google učebně 

 Hlídejte si termíny odevzdávání 

jednotlivých úkolů 

 Komunikujte s učiteli 

 Přihlaste se na online hodinu ve středu 

v 11 hodin 

Jako vhodnou přípravu na přijímací 
zkoušky doporučuji sledovat pořad 

Škola doma na programu ČT 1 v úterý 

a ve čtvrtek ve 14 hodin.  

 

 

                                                                                         Lenka  Šudová      

                                                                                         Třídní učitelka 9. C                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C_Příloha-2-LIPIDY_03.pdf
http://www.youtube.com/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C_Příloha-1-Uvolňování-jaderné-energie.pdf
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-

