
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová   9. A 1. 6. - 5. 6. 2020  

PŘEHLED 

 

Moji milí deváťáci, 

čeká vás ještě týden do přijímacích zkoušek. V pondělí si zkusíte napsat test z matematiky i 

českého jazyka. Sice na tento den připadá mezinárodní den dětí, ale vy to zvládnete! Ve středu 

vyhodnotíte a doladíte vše, co ještě není jasné. 

Sledujte svůj Gmail, aktuální informace týkající se odevzdávání učebnic, slavnostního ukončení 

školního roku (zatím to vypadá na pátek 26. 6. 2020), vám budu posílat průběžně. Stále 

pracujte na úkolech v Google učebně! Doufám, že každý pošle alespoň krátký proslov, ze 

kterého vytvoříme důstojné rozloučení se základní školou. Skupinu přijatých požádám, aby se 

mi ozvala. Domluvíme se na předání peněz za mikiny a samozřejmě vás ráda uvidím. 

Nezapomeňte vyrazit do přírody nebo si jděte zasportovat!  

        Myslím na Vás! 

        Jitka Ostenová 

 

 

 

Předmět pokyny pro děti zdroje (úkoly, zadání apod.) 

 

 

 

 

Český jazyk 

 

Mluvnice 

● Příslovce – opakování 

 

● Předložky – opakování 

 

 

● Velká písmena - opakování 

 

Literatura 

   Avantgardní umělecké slohy 

                          – G. 

Apollinaire 

           
kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz  

 

 

● Zadáno na portálu Umíme 

česky, v sekci Moje třída 

🡪 Domácí úkoly 

 

 

        

https://www.umimeto.org/ 

 

 

● Prezentace a úkoly zadány 

v Google učebně 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

Žáci připravující se na PZ 

- prezenční výuka PO + ST 

Po – didaktický test 

nanečisto 

ST – rozbor prací + 

procvičování 

nejčastějších chyb 

 

Přijatí žáci: pokračují domácí 

výukou 

- Umíme matiku 

 

 

 

Online konzultace  

pro všechny žáky: 

   Pátek 9 – 10 h 

 

 

https://www.umimeto.org/
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- v průběhu týdne bude vložena 

práce i v Google Classroom  

 

 

Chemie 

 

   Google classroom 

 Vzhledem k příjímacím zkouškám 

v příštím týdnu, tak tento týden 

nemáte žádnou práci.  

 

Fyzika 

 

1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Vlastnosti látek a 

jejich částicové složení“ a 

„Měření fyzikálních veličin“ 

 

2. Provést samostatně zápis do  

sešitu. 

 

3. Vyplnit a odeslat opakovací 

kvíz. 

 

4. Přílohy a odkazy jsou  

zveřejněny ve Vaší třídě 

v předmětu – Fyzika 

  

   

1. Učebnice fyziky strana 171-

174 

 

 

 

 

  Váš email:     

jaroslav.janecek@kamenka-      

celakovice.cz 

 

 

Anglický 

jazyk - kol. 

Melníková 

 

1. Vocabulary 

 

2. Vocabulary practice 

 

3. Reading  

 

 

alena.melnikova@kamenka- 

celakovice.cz 

 

  

1. Materials – p.8, ex.1 – read 

through the words in the 

exercise and write the new 

words down in your exercise 

book 

2. p.4, exercises 1,2,3 – write the 

answers in your exercise book 

and send them to me   

3. p.8 – Ice man – read the text 

and label the items in the 

picture 

 

   

   Anglický     

jazyk - kol. 

Kalinová 

 

Dobrý den, jelikož příští týden 

čekají mnohé z vás přijímací 

zkoušky, tento týden si tedy 

poslechněte poslední rady, jak se 

na ně připravit. 

 

1. Poslechněte si ukázku a 

vypracujte cvičení pod ukázkou. 

 

2. V přiloženém Google 

dokumentu v učebně 

"COMPLETE..." podtrhněte 

správné odpovědi. 

 

 

1. Advice for exams (listening 

with comprehension) 

 

2. Google dokument v učebně 

 

Vstup do učebny 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Přírodopis 

 

Ekologie a životní prostředí 

 

Podívej se na zajímavý dokument o 

rozmanitosti naší planety. 

 

  

Dokument najdeš v Google 

učebně. 

 

 

about:blank
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/advice-exams
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/advice-exams
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU4MTEwNzUwMjda/tc/NjU4MTUzMTgxNDZa
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Přemýšlej o tom, co může každý 

člověk udělat, aby Země vydržela 

nápor lidstva…... 

 

 

 

   

 

Německý 

jazyk 

 

VIEL GLÜCK BEI PRÜFUNGEN!  

 

Nicos Weg nach Deutschland – 

film pro studenty německého 

jazyka (téma byt, bydlení) – 

Meine Wohnung: tentokrát na 

téma přivl.zájmena, někomu 

něco patří. 

Poslechové cvičení. 

 

 

Info v google classroom 

 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

 

 

Ruský jazyk 

 

 

V tomto týdnu se podíváte na 

pohádku, uslyšíte krásnou ruštinu 

v podání rodilé mluvčí a budete se 

snažit vypsat si něco 

z poslechnutého textu. 

 

Želvina flétna - pohádka. 

Podívej se na pohádku, dobře 

poslouchej a do školního sešitu 

vypiš: 

1. Která zvířata poslouchala 

želvino hraní na flétnu? 

2. Co zlého se přihodilo želvě? 

3. Kdo želvě pomohl? 

4. Jak pohádka skončila. 

Odpovědi do sešitu můžete 

psát česky. 

 

   

 Dějepis 

 

Vývoj východního bloku: 

SSSR za Michaila Gorbačova 

až po rozpad SSSR 

 

Učebnice str. 117-119. 

Prezentace v učebně. 

Online přednáška ve čtvrtek 

14-15 h. 

 

 Zeměpis 

 

Opakování učiva 9. ročníku 

formou videa 

 

Krásy Šumavy dokument 

 

Jitka Ostenová 

Třídní učitelka 9. A 

https://www.youtube.com/watch?v=H_ZwJcTnW1Q&list=TLPQMjgwNTIwMjA
https://www.youtube.com/watch?v=KHThqageS5A

