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Moji milí deváťáci, 

je za námi první týden přípravy na přijímací zkoušky, kdy jste se někteří vrátili do 

školy. Jsem ráda, že jste zvládli dodržet přísná hygienická nařízení. Díky tomu jste 

mohli intenzivně studovat. 

Určitě cítíte, že se již opravdu blíží konec školního roku. I když stále nevíme, kdy 
proběhne závěrečné vyřazení deváťáků, je potřeba promyslet, jakou formou se 

rozloučit s vašimi učiteli nebo jaký bude proslov za 9. A (to máte zadáno za úkol ve 
slohu). Někteří mi již předali vyklizené šatní skříňky, s dalšími se domluvím v tomto 

týdnu.  

S potěšením mohu napsat, že většina z vás stále velmi svědomitě pracuje na 

úkolech, které vám zadáváme přes Google učebnu. Dovednosti, které jste se naučili, 

zúročíte při studiu na střední škole. 

Přeji vám úspěšný týden! 

Jitka Ostenová 

 

 

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

 

 

 

 

Český jazyk 

 

Mluvnice 

● Opakování zájmen a 

číslovek 

   

   Literatura 

● Meziválečná literatura –    

Osvobozené divadlo W+V 

 

Sloh 

● Proslov – ku příležitosti 

slavnostního ukončení  

9. ročníku 

 

   kamila.hirova@kamenka-

celakovice.cz  

 

 

 

● Úkoly zadány v Google 

učebně  

● Procvičování 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 

Opakování a 

procvičování učiva: 

geometrie a algebry 

 

 

 

Online konzultace  

pro všechny žáky: 

   Pátek 9 – 10 h 

 

 

mailto:kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz
mailto:kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimeto.org/
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Přijatí žáci: pokračují 

domácí výukou 

- Umíme matiku 

- v Google Classroom 

bude v průběhu týdne 

vložena práce 

k dobrovolnému procvičení 

a udržování matematických 

znalostí a dovedností. 

 

Výsledky práce budou 

v učebně k samostatné 

kontrole od víkendu.  

 

Chemie 

 

   Léčiva - obchod za 450 miliard  

  

Podrobnosti v Google 

classroom 

 

Fyzika 

 

1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Sluneční soustava“ 

 

2. Zhlédnout video  

3. Provést samostatně zápis do  

sešitu. 

4. Přílohy a odkazy jsou  

zveřejněny ve Vaší třídě 

v předmětu – Fyzika    

jaroslav.janecek@kamenka-      

celakovice.cz 

 

   

1. Učebnice fyziky strana 150-

160 

 

2. Příloha ve formátu pdf. 

 

3. Video na www.youtube.com 

Jak funguje vesmír III (4) 

První sekunda velkého třesku 

 

Sluneční Soustava 

[Dokumentární Film 2010] 

  

 

Anglický 

jazyk - kol. 

Melníková 

 

1. Future tenses review 

2. Online practice 

3. Listening  

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Read trough the 

summary and do 

exercises to practice 

 

Futures overview 

 

2. will / going to 

 

3. SB p.7 – worksheet in GC 

ex. 6 a, b, c write the answers 

down in the document in 

GC 

 

Listening 1.8 

 

   

   Anglický     

jazyk - kol. 

Kalinová 

 

Dobrý den, tento týden se 

budeme věnovat přírodním 

zajímavostem. 

1. Vypracujte prosím sadu 

cvičení na čtení 

s porozuměním na 

umimeanglicky.cz ze sekce 

„Simple Wikipedia“. Je tam 

dohromady opět 6 krátkých 

textů, ke každému textu jsou 

4 kontrolní otázky. Úkol vám 

zadám i přímo do vaší třídy na 

 

 

Reading exercises - Simple 

Wikipedia 

 

Vstup do učebny 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tAQlBBU983w
https://www.youtube.com/watch?v=tAQlBBU983w
https://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE
https://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE
https://drive.google.com/file/d/1HSFOwc3zyK0bCwmtygDiRaGzLdxKV-oy/view?usp=sharing
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-future-tenses-will-going-to-2-uroven/2696
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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umimeanglicky.cz, abych 

měla přehled, kdo cvičení 

opravdu vypracoval.  

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

 

 

 

Přírodopis 

 

Geologická stavba ČR - Západní 

Karpaty 

 

Přečti si text v učebnici (str.79-80) 

a prohlédni si obrázky. 

Podívej se na krátké video a 

prezentaci. 

Napiš odpověď na jednoduchou 

otázku a pošli mi ji přes učebnu 

zpět. 

 

  

 

 

Prezentaci, video a otázku najdeš 

ve své Google učebně. 

 

 

 

 

   

 

Německý 

jazyk 

 

Nicos Weg nach Deutschland – 

film pro studenty německého 

jazyka (téma byt, bydlení) 

Poslechové cvičení. 

 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

 

 

Videa a více informací v Google 

Classroom. 

 

Ruský 

jazyk 

 

 

V tomto týdnu budete opakovat 

slovní zásobu tématu roční 

období a počasí a připomenete si 

znalosti o ruském přízvuku. 

 

 

Roční období a měsíce. 

Přízvuk v RJ. 

 

 

   

 Dějepis 

 

Vývoj východního bloku: SSSR 

a jeho satelity 

 

UČ 112-114 

Ppt. v učebně  

Online přednáška ve čtvrtek 

14-15 h 

 

 

 Zeměpis 

 

První světová válka – 

předcházející události, 

pozice států v Evropě, 

záminka 

 

Uč 129-131 

Ppt. v učebně 

Online konzultace: Po 10:00-

11:00 

 

Mgr. Jitka Ostenová 

Třídní učitelka 9. A 

mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=rODVKb237eU&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=0Qtve69N6fU

