
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová   9. A 4. 5. - 7. 5.  2020  

PŘEHLED 

Moji milí deváťáci, 

opět vás moc zdravím! Těší mě, jak zvládáte úkoly, které vám zadáváme. Bylo 
zajímavé sledovat, jak jste zpracovali vaši ročníkovou práci z chemie. Většina 

pracovala opravdu výborně. Průběžně sleduji, jak plníte i další úkoly. 

V úterý ve 12.00 plánuji třídnickou hodinu, budu ráda, když se připojíte. Potřebujeme 

vyzkoušet fungování i pro případnou třídní schůzku. Pozvánku pošlu do školního e-

mailu. 

Sleduji se zájmem zprávy, které se týkají deváťáků a samozřejmě přijímaček. Pokud 

by měla nastat nějaká změna, vedení školy vás bude informovat. 

Nezapomeňte se provětrat na čerstvém vzduchu! 

 

Myslím na vás, 

Jitka Ostenová 

 

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

 

 

 

 

Český jazyk 

 

Mluvnice 

   Opakování: 

● určování slovních druh 

 

● podstatná jména 

(určování mluvnických 

kategorií podstatných 

jmen a pravopis psaní 

koncovek) 

 

 

 

Literatura 

Meziválečná literatura – K. 

Čapek 

 

   

  Nezapomínejte na přípravu k  

  přijímacím zkouškám. 

 

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 

 

  

  Klikni na stránky CERMAT 

 

 

mailto:kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz
mailto:kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimeto.org/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
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Matematika 

 

Pondělí – úterý: 

 

- grafy a tabulky 

- video 1 a 2 – slovní 

úloha se sloupcovým 

grafem 

- video 3 – sl. úloha - 

soustavy souřadnic 

 

 

Středa - čtvrtek: 

 

- vlastnosti 

trojúhleníků 

- Thaletova kružnice 

- video 4 – třídění 

trojúhleníků 

 

 

Online procvičování:  

- umimematiku.cz 

DOMÁCÍ ÚKOL: Studenti 

novou úlohu naleznou na stránce 

Třída - domácí úlohy. 

Téma: Grafy a tabulky 

- statistika a práce s daty 

 

 

Video 1 

 

Video 2 

 

Video 3 

 

Video 4 

 

Pracovní listy:    

- vložené v učebně 

PL č. 1 – práce s daty 

Prezentace č. 1 s 

úkolem – grafy a 

tabulky 

 

Připomenutí učiva 

geometrie: 

Prezentace č. 2 – 

Vlastnosti trojúhelníku 

Prezentace č. 3 – Thaletova věta 

 
 

 

Chemie 

 

Energie – Jaderná energie 

Kvíz k tématu 

  

Video k tématu 

Naleznete ve Vaši Google 

učebně 

 

Fyzika 

 

1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Jaderný reaktor a 

Jaderná energetika“ 

2. Provést zápis do sešitu, je v 

příloze ve formátu pdf. 

3. Přílohy a odkazy jsou 

zveřejněny ve Vaší třídě v 

předmětu – Fyzika 

   Váš email:     

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz   

 

   

1. Učebnice fyziky strana 138 - 

146 

 

 

 

 

  

 

Anglický 

jazyk - kol. 

Melníková 

 

1. This week – we are going 

to work on your reading skills 

and your vocabulary 

 

 

 

  

1. Read the text and do ex. 2,3,4 

and 5 

- write the answers in your 

exercise book, take a photo 

and send it by email 

https://www.umimematiku.cz/student-domaci-ulohy
https://www.umimematiku.cz/student-domaci-ulohy
https://www.umimematiku.cz/student-domaci-ulohy
https://www.umimematiku.cz/cviceni-grafy-a-tabulky
https://www.youtube.com/watch?v=fGu3Ffairgo
https://www.youtube.com/watch?v=hD0KsZ2H9A0
https://www.youtube.com/watch?v=uwxsvyZdViU
https://www.youtube.com/watch?v=dEEAcNRyMr8
https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk&
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
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alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz  

2. The other exercises are 

voluntary 

 

The ten biggest myths  in fitness 

 

   

Anglický     

jazyk - kol. 

Kalinová 

 

Tento týden zopakujeme 3. lekci 

učebnice Project 3 a minulý 

čas průběhový (Past 

continuous), který se používá pro 

nějaký déle trvající děj v 

minulosti. Často bývá v souvětí v 

kontrastu s minulým časem 

prostým (Past simple).  

I was watching TV when my mum 

came home.  

While we were playing football, 

my brother broke his leg.  

Vypracujte, prosím, zadané úkoly 

(viz odkazy) 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

 

 

 

1. Unit 3 grammar 
exercises 

 

2. Past simple vs Past 
continuous worksheet 

 

 

Vstup do učebny 

 

 

 

 

 
 

 

 

Přírodopis 

 

Geologický vývoj a stavba ČR 

 

Přečti si text v učebnici a prohlédni 

si obrázky (str. 75 -78). 

 

Podívej se na prezentaci o 

geologickém vývoji a stavbě 

Českého masivu. 

 

  

 

Prezentace je v Google učebně. 

 

Přes učebnu mi odpověz na 

jednoduchou otázku. 

 

 

 

 

   

 

Německý 

jazyk 

 

Nicos Weg nach Deutschland 

– film pro studenty německého 

jazyka 

Poslechové cvičení. 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

 

 

 

Videa a více informací v Google 

Classroom. 

 

 

Ruský 

jazyk 

 

 

Procvičte si slovní zásobu 

pomocí obrázků. Zaměřte se na 

přídavná jména, slovesa, 

oblečení a další témata podle 

vlastního výběru. 

 

 

Procvičování ruských slovíček 

s obrázky. 

 

 

 

mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
https://drive.google.com/file/d/1REZ0bT3QwVJgrFEw2mk1uahby3xwjFvs/view?usp=sharing
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_%28ESL%29/Past_simple_and_past_continuous/Past_Simple_and_Continuous_-_When_-_While_vk7865vm
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_%28ESL%29/Past_simple_and_past_continuous/Past_Simple_and_Continuous_-_When_-_While_vk7865vm
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU4MTEwNzUwMjda/tc/NjU4MTUzMTgxNDZa
https://www.jazyky-online.info/rustina/procvicovani2.php
https://www.jazyky-online.info/rustina/procvicovani2.php
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 Dějepis 
 

Politika uvolňování mezi V a Z 

blokem, Studená válka  

70. - 80. léta 

 

 

UČ 105-107 

Prezentace v učebně  

Online konzultace: Dobové 

souvislosti této fáze studené 

války, příčiny a důsledky 

událostí 

Po 10:15-11:15 

 

 

 Zeměpis 
 

Opakování učiva 9. ročníku 

formou videa 

 

 
Místní region: Střední Čechy 2 

 

 

 

Mgr. Jitka Ostenová 

Třídní učitelka 9. A 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=W-lRcJyT19g

