
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová   9. A 25. 5. - 29. 5.  2020  

PŘEHLED 

 

Moji milí deváťáci, 

máte před sebou ještě čtrnáct dnů na přípravu před přijímacími zkouškami. Nepolevujte, vaše 

úsilí se vám vyplatí. Stále vám zadáváme úkoly i do Google učebny, tak si to projděte a 

vypracujte. Učitelé vás nepřetěžují, ví, že se soustředíte hlavně na matematiku a český jazyk. 

Většina z vás má vyklizenou skříňku a odevzdaný klíček. Můžete si doma připravovat učebnice k 

odevzdání. V druhé polovině června je od vás budu vybírat (slepené, nepopsané, bez papírů….). 

Paní učitelka Hířová pečlivě pročítá vaše proslovy k závěrečnému slavnostnímu ukončení školního 

roku. Určitě bude z čeho vybírat. V jaké podobě se předání vysvědčení uskuteční, vás budeme 

včas informovat. Zatím o tom jedná pan ředitel se zástupci města. 

Jsem ráda, že se nám podařilo objednat mikiny. Radek poslal na skupinu grafický náhled jejich 

podoby. Peníze vyberu v dalším týdnu. Těším se, že alespoň část třídy uvidím v pondělí v 

lavicích. Nebýt mimořádných okolností, tak ve čtvrtek 28. 5. odjíždíme na Lipno na cyklokurz. 

                                         Myslím na Vás! 

 Jitka Ostenová 

 

 

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

 

 

 

 

Český jazyk 

 

Mluvnice 

● Slovesa – procvičování 

mluvnických kategorií 

  spisovných tvarů 

 

 

   Literatura 

   Meziválečná literatura 

            – E. Hemingway 

     

   Sloh 

● Proslov – ku příležitosti 

slavnostního ukončení 

9.ročníku 

 

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 

 

● Úkoly zadány v Google 

učebně z minulého týdne 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

Žáci připravující se na 

PZ - 

- prezenční výuka PO + 

ST 

Opakování a 

procvičování učiva: 

číselné a algebraické 

 

 

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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výrazy, tělesa, převody 

jednotek 

 

Přijatí žáci: pokračují 

domácí výukou 

- Umíme matiku 

- v průběhu týdne bude 

vložena práce i v Google 

Classroom  

 

Výsledky práce budou 

v učebně k samostatné 

kontrole od víkendu.  

 

Chemie 

 

   Google classroom  

  

Zadání v učebně 

 

Fyzika 

 

1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Naše Galaxie“ a 

„Kosmonautika“ 

 

2. Zhlédnout video  

3. Provést samostatně zápis do  

sešitu. 

4. Přílohy a odkazy jsou  

zveřejněny ve Vaší třídě 

v předmětu – Fyzika 

   Váš email:     

jaroslav.janecek@kamenka-      

celakovice.cz 

 

   

1. Učebnice fyziky strana 161-

170 

 

2. Video na www.youtube.com 

Galaxie, Mléčná dráha CZ HD 

 
Mléčná dráha - Dokument 

 

Anglický 

jazyk - kol. 

Melníková 

 

1. This week we are going to 

work on your reading skills 

and vocabulary 

2. Reading comprehension 

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz  

 

 

  

1. Vocabulary – complete 

exercises 1, 2, 3 of the 

worksheet in GC 

2. Read the text and complete the 

Reading comprehension 

exercises – 4, 5,6 

3. Take a picture of your work 

and sent it to me, or via GC 

 

   

   Anglický     

jazyk - kol. 

Kalinová 

 

Dobrý den, tento týden si 

procvičíme používání členů 

(articles) v AJ.  

1. Prostudujte si link na Help for 

English, kde najdete vysvětlení, 

kdy a jak se v angličtině používají 

členy. 

2. Procvičte si členy v online verzi 

učebnice Project. 

3. Procvičte členy i na 

umimeanglicky.cz 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

 

1. - explanation 
 
2. Articles exercises Project 

 
3. Articles exercises Articles 

umimeanglicky.cz 

 
 

Vstup do učebny 

 

about:blank
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tAQlBBU983w
https://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
https://www.helpforenglish.cz/article/2006072901-cleny-v-anglictine-articles
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-articles-indefinite-definite-zero-2-uroven/544
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-articles-indefinite-definite-zero-2-uroven/544
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-articles-indefinite-definite-zero-2-uroven/544
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU4MTEwNzUwMjda/tc/NjU4MTUzMTgxNDZa


 

3 

 

Přírodopis 

 

Ekologie a životní prostředí 

 

Učebnice str. 81-82 (přečti si text). 

Prohlédni si prezentaci. 

Podívej se na video o 

ekosystémech naší přírody. 

Odpověz na zadanou otázku. 

 

  

Prezentaci, video a otázku najdeš 

v Google učebně. 

 

 

 

 

 

   

 

Německý 

jazyk 

 

Nicos Weg nach Deutschland – 

film pro studenty německého 

jazyka (téma byt, bydlení) – 

tentokrát na téma Sofa, Sessel, 

Tisch (das Thema: Wohnen) 

Poslechové cvičení. 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

 

 

Sofa, Sessel, Tisch 

 

Ruský 

jazyk 

 

 

V tomto týdnu Vás čeká čtení a 

překlad krátkých textů. 

Zopakujete si i slovní zásobu, 

kterou už znáte. 

 

 

Učebnice strana 125 - anekdoty. 

Přečtěte si a přeložte ruské 

anekdoty pro lepší náladu. 

 

Části těla. 

 

   

 Dějepis 

 

Vývoj východního bloku: 

Jugoslávie, rozpory ve V bloku 

 

UČ 114-116 

Ppt. v učebně  

Online přednáška ve čtvrtek 

14-15 h 

 

 

 Zeměpis 

 

Opakování učiva 9. ročníku 

formou videa 

 

Krásy Čech, Moravy a 

Slezska:  

Významné hrady a zámky 

 

Mgr. Jitka Ostenová 

Třídní učitelka 9. A 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://learngerman.dw.com/de/sofa-sessel-und-tisch/l-40402205
https://www.youtube.com/watch?v=ZBDWq_qaZ4E
https://www.youtube.com/watch?v=qJwQFspwAnc&t=2s

