
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zuzana Libánská   9. B  1. – 5. 6. 2020 

PŘEHLED 

Milí žáci, vážení rodiče, 

máme před sebou poslední měsíc výuky na dálku.  
V mailech jste byli informováni o dvou důležitých povinnostech, které nás čekají 

(odevzdání učebnic a klíčů + slavnostní předání vysvědčení). 

Odevzdání učebnic a klíčů proběhne v pondělí 8. 6. (ti, kteří nejdou k přijímacím 
zkouškám) a ve středu 10. 6. (ti, kteří jdou k přijímacím zkouškám) vždy v 10 hodin 

v naší třídě. 

Slavnostní předání vysvědčení se uskuteční v Muzeu v pátek 26. 6. (o přesném času 

vás budu ještě informovat). 

Tento týden proběhne poslední intenzivní příprava k JPZ jednak ve škole a také 

formou online lekcí (přesné dny a časy dole v tabulce). 

Ostatní výuka probíhá i nadále online formou a je zadávána v Google Učebně. 

 

Klikni pro vstup do Učebny 9. B 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK 1. Intenzivní příprava 

na přijímací zkoušku 

 

 

2. Mluvnice:  

Čárky v souvětí 

(opakování) 

 

3. Literatura: 

Meziválečná literatura 

Ernest Hemingway 

(práce s textem) 

 

Prezenčně v budově školy: 

Pondělí 9:15 – 12:30   

Středa 9:15 – 12:30 

Úterý 14:00 – online konzultace 

Zadání v Google Učebně a na 

umimecesky.cz v sekci Domácí 

úlohy 

 

Prezentace, úryvek s otázkami  

a audioukázka v Google Učebně 

 

 

 

 

MATEMATIKA Intenzivní příprava 
na přijímací zkoušku 

Souhrnné opakování a 

procvičování učiva ZŠ 

 

 

Prezenčně v budově školy: 

Pondělí 9:15 – 12:30   

Středa 9:15 – 12:30 

Úterý 13:00 – online konzultace 

Žáci, kteří se nepřipravují na PZ, 

mají úkoly na „umimematiku“, 

zaměřené na převody jednotek. 

Žáci, kteří se připravují na PZ, 

budou pracovat a dostávat úlohy  

ve škole. 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjMwNTAyNDI4NTha
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

  Téma pro obě skupiny:  

  Advice for exams (listening) 

   

Zadání naleznete v Google Učebně  

a na umimeanglicky.cz v sekci 

Domácí úlohy. 

RUSKÝ JAZYK Konverzace: Jak se ve městě 

zeptat na cestu? Přečti si celý 

text na straně 97 

Do sešitu si napiš fráze ze cvičení 

17 b) 

Pracovní sešit - procvičení nové 

fráze: 

Strana 87 / vyplň cvičení 20 a) 

Strana 88 / vyplň cvičení 20 b) 

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. 

Videa a více informací v Google 

Učebně 

 

ZEMĚPIS 

 

Opakování učiva 9R formou videa 

Krásy divoké Šumavy 

Video najdete v Google Učebně. 

DĚJEPIS Sametová revoluce a rozdělení 

Československa 

Veškeré další instrukce naleznete 

v Google Učebně. 

PŘÍRODOPIS Ekologie a životní prostředí 

Podívej se na zajímavý dokument 

o rozmanitosti naší planety. 

Přemýšlej o tom, co může každý 

člověk udělat, aby Země vydržela 

nápor lidstva. 

Dokument najdeš v Google Učebně. 

 

 

 

 

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. 

Učebnice fyziky s. 171 – 174 

Přílohy a odkazy jsou zveřejněny  

ve Vaší Google Učebně v předmětu 

Fyzika. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KHThqageS5A
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

CHEMIE  

 

 

 

Vzhledem k příjímacím zkouškám 

v příštím týdnu, tak tento týden 

nemáte žádnou práci. 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY  

 Zaregistrujte se na umimeto.org. Ještě 

tam stále nejste všichni! 

 Prohlížejte každý den skupinu Kamenka 
9. B na Messengeru, kde můžete zároveň 

psát veškeré vaše dotazy a připomínky 

k výuce. 

 Kontrolujte svůj školní email (příchozí 
poštu) kvůli instrukcím v Google Učebně 

a na umimeto.org. 

 Rozplánujte si den. Naučte se využívat 
čas efektivně a hlavně se nezapomeňte 
protáhnout. Nezapomeňte taky na pobyt 

na čerstvém vzduchu. 

Všechny učitele můžete kontaktovat 
na školním emailu, který je v tomto 

formátu: 

jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Se srdečnými pozdravy 

Zuzana Libánská 

Třídní učitelka 9. B 

 

 

mailto:jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz

