
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zuzana Libánská   9. B 11. 5. – 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milí žáci, vážení rodiče, 

tento týden začne ve škole intenzivní příprava k přijímacím zkouškám. Týká se těch 
z vás, kteří se k této zkoušce chystáte. Ve škole se budeme vídat v pondělky a středy 
ve čtyřech blocích intenzivní výuky českého jazyka a matematiky. Kromě toho budou 

zachovány online konzultace pro oba předměty. 

Ostatní výuka bude i nadále probíhat online formou. 

Níže v tabulce najdete témata pro jednotlivé předměty, bližší instrukce vás budou 

čekat nejpozději od pondělí 11. 5. 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:  

Slovesa 

(opakování) 

 

3. Literatura: 

Meziválečná literatura 

Karel Čapek 

(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 a úryvek s otázkami 

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“. 

Žáci, kteří se připravují na PZ, 

budou pracovat a dostávat úlohy ve 

škole. Ti, co se neúčastní 

prezenčních konzultací, mají práci 

v Google Učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

  Téma pro obě skupiny:  

  Shopping  

  (reading with comprehension) 

Zadání naleznete v Google Učebně a 

na umimeanglicky.cz v sekci Domácí 

úlohy. 

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

RUSKÝ JAZYK Časování slovesa ходить : 

učebnice strana 95  - žlutý 

rámeček dole opsat do sešitu, 

(cvičení 13a) vypracuj do sešitu  

Pracovní sešit:  

strana 85/cvičení 16 

strana 86/ cvičení 17 

Cvičení si zkontroluj podle klíče 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Nicos Weg nach Deutschland 

film pro studenty německého 

jazyka 

Poslechové cvičení 

 

Videa a více informací v Google 

Učebně 

ZEMĚPIS 

 

Opakování učiva 9R formou videa 

Krásy Čech, Moravy a Slezska: 

Jižní Čechy 

Video najdete v Google Učebně. 

DĚJEPIS Československo v 50. a 60. 

letech 

 

 

Veškeré další instrukce naleznete 

v Google Učebně. 

PŘÍRODOPIS Geologický vývoj a stavba 

České republiky – Český masiv 

Učebnice str. 75 – 79. 

Shrnutí kapitoly o Českém masivu. 

Podívej se na krátká videa. 

Odpověz na jednoduchou otázku. 

 

Otázka a odkaz na krátká videa 

najdeš v Google Učebně. 

 

 

 

 

FYZIKA Ochrana před zářením 

1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek  

 

2. Zhlédnout video 

 

3. Podle prezentace provést zápis 

do sešitu 

 

 

1. Učebnice fyziky s. 146 – 149 

 

2. Video Radiační ochrana je 

vloženo v Učebně 

3. Prezentace je vložena v Google 

Učebně ve formátu pdf 

 

CHEMIE Elektrárny 

- jaderná 

- vltavská kaskáda 

- uchovávání energie 

- princip větrné elektrárny 

 

Pracujte dle instrukcí v Google 

Učebně. 

https://www.youtube.com/watch?v=hdXePjHqdCM&amp=&list=PLYM5qhxFDzaNdtk-URpKQkCOS4pRC2QGW&amp=&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hdXePjHqdCM&amp=&list=PLYM5qhxFDzaNdtk-URpKQkCOS4pRC2QGW&amp=&index=2
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POŽADAVKY POZNÁMKY  

 Zaregistrujte se na umimeto.org. Ještě 

tam stále nejste všichni! 

 Prohlížejte každý den skupinu Kamenka 

9. B na Messengeru a navzájem si tam 
pomáhejte. Zde 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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“ 

 

 

 

 

 

Se srdečnými pozdravy 

Zuzana Libánská 

Třídní učitelka 9. B 

mailto:jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJUMVJDMVlLWEdHUzlUWUFMSUFUSEtVVVhaSC4u

