
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zuzana Libánská   9. B 18. – 22. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milí žáci, vážení rodiče, 

děkuji za vyplnění sebehodnotících dotazníků. 

Tento týden pokračuje intenzivní příprava k přijímacím zkouškám. Ve škole se 

uvidíme opět v pondělí a středu ve čtyřech blocích intenzivní výuky českého jazyka  
a matematiky. Kromě toho jsou zachovány online konzultace pro oba předměty 

(přesné časy naleznete v tabulce níže). 

Ostatní výuka probíhá i nadále online formou. 

Zde jsou témata pro jednotlivé předměty, bližší instrukce vás budou čekat nejpozději 

od pondělí 18. 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 II 

(opakování) 

 

3. Literatura: 

Meziválečná literatura 

Osvobozené divadlo 

(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 

videoukázky 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 Trojúhelníky a 

Racionální čísla. 

Žáci, kteří se připravují na PZ, 

budou pracovat a dostávat úlohy ve 

škole. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

  Téma pro obě skupiny:  

  Simple Wikipedia 

  (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 Tázací zájmena  

Učebnice strana 96  

Žlutý rámeček si přepiš do sešitu. 

Přečti si cvičení 14 a 15. 

Pracovní sešit: vypracovat cvičení  

strana 86/ cvičení 18 

strana 87/ cvičení 19 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Nicos Weg nach Deutschland 

film pro studenty německého 

jazyka 

Téma: Byt, bydlení 

Poslechové cvičení 

Videa a více informací v Google 

Učebně 

ZEMĚPIS 

 

Opakování učiva 9R formou videa 

Krásy Čech, Moravy a Slezska: 

Severní Čechy 

Video najdete v Google Učebně. 

DĚJEPIS Obrodný proces 

v Československu  

a srpen 1968 

Veškeré další instrukce naleznete 

v Google Učebně. 

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 

v Google Učebně. 

 

 

 

 

FYZIKA 1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek Sluneční soustava 

 

2. Zhlédnout videa 

 

 

3. Podle prezentace provést zápis 

do sešitu 

1. Učebnice fyziky s. 150 – 160 

 

2. Videa První sekunda velkého 

třesku a Sluneční soustava 

jsou vložena v Učebně 

3. Prezentace je vložena v Google 

Učebně ve formátu pdf 

CHEMIE Léčiva - obchod za 450 miliard 

 

 

 

Pracujte dle instrukcí v Google 

Učebně. 

https://www.youtube.com/watch?v=cKu1R0zESiM
https://www.youtube.com/watch?v=cKu1R0zESiM
https://www.youtube.com/watch?v=tAQlBBU983w
https://www.youtube.com/watch?v=tAQlBBU983w
https://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE
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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, 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

