
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová   9. A 11. 5. - 15. 5.  2020  

PŘEHLED 

Moji milí deváťáci, 

konečně máte stanoveno datum přijímacích zkoušek na střední školy - 8. 6. 2020! S 
tím souvisí i to, že se s některými hned v pondělí uvidím ve škole při vaší intenzivní 

přípravě. Vše, co je nutné vědět před příchodem do školy, máte shrnuto v emailu, 
který jsem poslala v úterý. Ve škole máte bloky matematiky a českého jazyka, ale v 
týdenní tabulce najdete i práci v dalších předmětech. Kolegové vás šetří a není toho 

mnoho. Nezapomeňte na možnost on-line konzultací z matematiky (pá 9.00 - 10.00) 

a z českého jazyka (čt 13.00 - 14.00). Ti, co jsou již přijatí, pracují z domova. 

Ještě jednou děkuji za pomoc rodičům s připojením na naší třídní schůzku. Pokud 
budu mít pro vás nějaké důležité zprávy, pošlu je na váš školní Gmail, tak to 

sledujte. 

Přeji vám úspěšný týden a těším se na váš návrat do školy! 

Jitka Ostenová 

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

 

 

 

 

Český jazyk 

 

Mluvnice 

● Procvičování slovesných 

tvarů 

● Přídavná jména – 

opakování 

druhu příd. jmen, mluv. 

kategorií, pravopis psaní 

koncovek, stupňování 

 

   Literatura 

   Meziválečná literatura – K. 

Poláček 

 

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 

 

Přijatí žáci: pokračují 

domácí výukou - 

procvičování 

 

- Umíme matiku 

- práce bude rozepsaná 

v Google Classroom 

 

 

Online konzultace  

pro všechny žáky: 

   Pátek 9 – 10 h 

 
 

https://www.umimeto.org/
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Chemie 

Elektrárny 

- jaderná 
- vltavská kaskáda 
- uchovávání energie 
- princip větrné elektrárny 

  

Pracujte dle instrukcí v Google 

Učebně. 

 

Fyzika 

 

1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Ochrana před 

zářením“ 

 

2. Zhlédnout video  

3.  Provést zápis do sešitu, je 

v příloze ve formátu pdf. 

4.  Přílohy a odkazy jsou 

zveřejněny ve Vaší třídě 

v předmětu – Fyzika 

    

 

 

   

1. Učebnice fyziky strana 146–

149 

 

2. Video na www.youtube.com 

 

   Radiační ochrana 

 

 

Váš email:     

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz    

 

  

 

Anglický 

jazyk - kol. 

Melníková 

 

1. Future tense revision 

2. Listening 

 

3. Grammar 

 

 

 

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

  

1. Read the story on page 6 

2.  p.7/ex.3 b,c 

  

Listening 1.5, 1.6 

 

3. Grammar p.7/ex.4,5 

 

You can listen and check  

- write the answers 

down, take a picture 

and send it to me 

 

   

   Anglický     

jazyk - kol. 

Kalinová 

 

Dobrý den, tento týden se 

budeme věnovat tématu 

„Shopping“. 

1. Vypracujte prosím sadu 

cvičení na čtení 

s porozuměním na téma 

„Shopping“. Je tam 

dohromady 6 krátkých textů, 

ke každému textu jsou 4 

kontrolní otázky. Úkol vám 

zadám i přímo do vaší třídy na 

umimeanglicky.cz, abych 

měla přehled, kdo cvičení 

opravdu vypracoval.  

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

 

Reading exercises - 
shopping 
 

Vstup do učebny 
 

 
 

 
 

 

 

Přírodopis 

 

Geologický vývoj a stavba 

České republiky – Český masiv 

 

Učebnice str. 75 – 79. 

Shrnutí kapitoly o Českém masivu. 

Podívej se na krátká videa. 

 

  

 

Otázka a odkaz na krátká videa 

jsou v Google učebně. 

 

 

 

http://www.youtube.com/
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-9-trida#kc-258
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-9-trida#kc-258
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU4MTEwNzUwMjda/tc/NjU4MTUzMTgxNDZa
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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 

 

 

V tomto týdnu budete opakovat 

slovní zásobu a prověříte si, zda 

byste správně dotvořili věty. 

Také si poslechnete rodilou 

mluvčí a její lekci o zájmenech 

ten, ta, to, ti a procvičíte si 

komunikaci při nakupování. 

 

 

Vyzkoušej, zda umíš doplnit 

správně. 

Použití zájmen ten, ta, to, ti. 

Na nákupu 

 

 

   

 Dějepis 
 
Evropská integrace a 

dekolonizace 

 

UČ 108-111 

Ppt. v učebně  

Online konzultace: Z důvodu 

návratu žáků do výuky 

nabízím možnost online 

přednášky nově ve čtvrtek 

odpoledne v čase 14-15 

 

 

 Zeměpis 
 
Opakování učiva 9. ročníku formou 
videa. 

 

Krásy Čech, Moravy a 

Slezska: Jižní Čechy 

 

Prosíme o objektivní a pravdivé sebehodnocení za období od 11. 3. – 30. 4. 2020. 

Sebehodnocení vyplňte do 15. 5. 2020 prostřednictvím 

elektronického formuláře nebo prostřednictvím mobilního 

telefonu pomocí QR kódu (formulář vyplnitelný z mobilních 

přístrojů). QR kód uvádím vpravo. 

Formulář naleznete na této adrese  

„SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA PŘI VÝUCE NA DÁLKU“ 

 

 

Mgr. Jitka Ostenová 

Třídní učitelka 9. A 

 

https://www.liveworksheets.com/eo152112tl
https://www.liveworksheets.com/eo152112tl
https://www.youtube.com/watch?v=RU-Dj7DSX-c
https://www.youtube.com/watch?v=5epHCOYnRBY&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=hdXePjHqdCM&list=PLYM5qhxFDzaNdtk-URpKQkCOS4pRC2QGW&index=2
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJUMVJDMVlLWEdHUzlUWUFMSUFUSEtVVVhaSC4u

