
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Šudová 9.C 20. 4. – 24. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milí deváťáci, týden nám zase rychle utekl a my máme před sebou nový studijní plán. 
Jsem velmi ráda, že již všichni začali aktivně pracovat v Google učebně. Každý den 

sleduji, jak se vám daří plnit zadané úkoly. Také chci pochválit žáky, kteří se již 
přihlásili na portál umimeto.org. Prosím i ostatní, aby tak učinili dle návodu.  Najdete 

tam už některé zadané domácí úkoly. Držím vám palce, aby se vám práce stále dařila. 

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

ČESKÝ JAZYK  Mluvnice: 

 Psaní velkých písmen - procvičování 

 Korekce chyb 

 Slovesa- zopakujte si určování 

mluvnických kategorií (osoba, číslo, 

čas, způsob, rod, vid) 

 Utvoř zadané slovesné tvary: 

 Literatura: 

 Generace buřičů v české literatuře- 

prostuduj prezentaci, udělej výpisky a 

přečti si básně v prezentaci 

 

Cvičení 1 zadané v umimeto.org 

Cvičení 2 

Výukové články pro připomenutí 

najdete v Google učebně. 

  Vyplň úkol v Google učebně 

 

  Prezentaci a otázku najdeš v Google 

učebně. 

MATEMATIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí – úterý: 

- opakování úhly  

- velikost - úhly vrcholové, 

vedlejší, souhlasné a 

střídavé 

– video 1, 2 + 3 (již dříve 

uváděné pěkné video) 

PL 1 - úhly 

Středa – čtvrtek: 

- opakování rovnice, sl. úlohy 

a vyjádření neznámé ze 

vzorce 

- video 4, 5 (vyjádření 

neznámé ze vzorce) 

PL 2 - rovnice 

 

 

Video 1 - úhly 

Video 2  

Video 3   

 

 

Video 4 – vyjádření neznámé 

Video 5 

 

Pracovní listy – vložené 

v učebně!! 

Výsledky prosím vkládejte 

do učebny! 

 

 

https://www.umimecesky.cz/korektor-diktaty-k-prijimackam-na-ss-2-uroven/61?source=
https://www.youtube.com/watch?v=PYlm2Sl1FTw
https://www.youtube.com/watch?v=FzdAXJclXJ4
https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=shdnhHTAOVY&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=e3otlWaeQVc
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

   Pátek: 

- didaktické testy 

- Umíme matiku.cz 

(sleduji práci ve vaší třídě 

v této aplikaci) 

      Procvičujeme:  

- didaktické testy k 

přijímačkám 

- online procvičování rovnice 

- online procvičování úhly 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

1. This week – revision of present 

tenses 

2. Practice 

3. Online practice – umimeto.org 

 

   alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Ex.3,4 and 5 on the worksheet- 

Worksheet, write the answers in 

    your exercise book, take a  photo of 

fit and send it to me 

2. Complete the worksheet in 

google classroom 

3. Cvičení 1 

  Cvičení 2 

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 Procvičovat časování sloves : 

идти/пойти 

Opakování slovní zásoby- 8. lekce 

 email: 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. 

ZEMĚPIS 

 

  Opakování učiva 9. ročníku: 

  Kraje České republiky formou 

dokumentárních pořadů 

Na classroom máte v příloze  

video 

 

   DĚJEPIS Přečíst text v učebnici : 

Zahraniční odboj za 2. světové války 

Atentát na Heydricha 

Podívat se na film a video 

  Učebnice s. 83- 86 

  Zápis dle 2. části prezentace 

  Film Atentát a výuková videa 

   najdete v Google učebně 

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. 

      

 

https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory
https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory
https://www.umimematiku.cz/cviceni-rovnice
https://www.umimematiku.cz/cviceni-uhly
https://drive.google.com/file/d/153dOZZMQ-oSPitAC9L4TQQKOzk5o9C15/view?usp=sharing
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous/3656
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-simple-vs-continuous-2-uroven/1271
https://www.youtube.com/watch?v=p3afLghTtHM
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

CHEMIE 1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Přírodní látky – Lipidy“ 

2. Provést zápis do sešitu, využít 

prezentaci v příloze 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) 

Lipidy – 1. část 

Lipidy – 2. část 

FYZIKA 1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Jaderné reakce“ 

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 133-

135 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Prosím, kontrolujte si pravidelně svůj školní 

email. 

 Přihlaste se na portál umimeto.org 

 Pokračujte v přípravě na přijímací zkoušky. 

 Pracujte pravidelně každý všední den. 

 Hlídejte si termíny odevzdání jednotlivých 

úkolů. 

 Každý den vyběhněte do přírody. 

  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  Vhodné tipy pro vlastní četbu 

Čtecí hodinka 

Databaze knih  

 

 

 

                                                                                                     Lenka Šudová  

                                                                                                 Třídní učitelka  9. C 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C-Jaderná-reakce.pdf
http://www.youtube.com/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C-LIPIDY_01.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/9C-LIPIDY_02.pdf
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-
https://mailchi.mp/59fc3133fd01/ctecihodinka?fbclid=IwAR2FatUI11GNKfgrUvnmFLe2p_5V1DIfKCG2xLboR1u9yHcL99PbptX0y1A
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3oE7S7jRjZVXqgDYVhWTwx6hmvxGfGMr7iUK4H5hMODABJsfWwfdQNHeU

