
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zuzana Libánská   9. B 4. – 7. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milí žáci, vážení rodiče, 

děkuji za vaši snahu, kterou projevujete při samostudiu a plnění zadaných úkolů. 
Těm, kteří jsou již přijati na střední školy, a odborná učiliště ze srdce gratuluji.  
Přijde-li vám rozhodnutí o přijetí, kontaktujte mne a domluvíme se na předání 

zápisových lístků, které potřebujete k zapsání ke studiu na nové škole. 

Tento týden opět proběhnou konzultace pro zájemce k přijímacím zkouškám. 

Termíny: 

MAT – Pondělí 4. 5. od 12:00 

ČJL – Pondělí 4. 5. od 14:30 

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

budou čekat nejpozději od pondělí 4. 5. v Google Učebně.  

Klikni pro vstup do Učebny 9. B 

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

ČESKÝ JAZYK 1. Příprava na přijímací zkoušky 

(nejasnosti a dotazy ke 

konzultaci mi pošlete na 

školní email) 

 

2. Mluvnice:  

Zájmena + číslovky 

(opakování) 

 

3. Literatura: 

Meziválečná literatura 

Jaroslav Hašek 

(práce s textem) 

Testy CERMAT 

Pondělí 14:30 – online konzultace 

 

Zadání v Google Učebně a na 

umimecesky.cz v sekci Domácí 

úkoly 

 

Prezentace a úryvek s otázkami 

v Google Učebně 

 

 

 

 

MATEMATIKA Souhrnné opakování a 

procvičování učiva: 

Po – Konstrukční úlohy 

Út – Převody jednotek 

St – Obsahy, obvody 

Čt – Objemy, povrchy 

Podrobnější informace k úkolům 

budou v Google Učebně vždy 

v jednotlivých dnech. 

Pondělí 12:00 – online konzultace 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

  Téma pro obě skupiny:  

  Past continuous 

   

Veškeré další instrukce naleznete 

v Google Učebně. 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjMwNTAyNDI4NTha
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK Užití 7. pádu podstatných jmen 

– učebnice strana 95/ cvičení 

12a)-  opsat do sešitu rámečky 

Poslech video lekce  

    

Pracovní sešit: vypracovat cvičení 

strana 84/ cvičení 11, 13, strana 

85/ cvičení 15  

Video lekce je uložena v Google 

Učebně 

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 

Místní region: Střední Čechy 2 

Video najdete v Google Učebně. 

DĚJEPIS Únor 1948 a počátek 

komunistického režimu 

 

 

Veškeré další instrukce naleznete 

v Google Učebně. 

PŘÍRODOPIS Geologický vývoj a stavba ČR 

Přečti si text v učebnici a 

prohlédni si obrázky (str. 75 -78). 

Podívej se na prezentaci o 

geologickém vývoji a stavbě 

Českého masivu. 

 

Prezentace je v Google Učebně. 

Přes Učebnu mi odpověz na 

jednoduchou otázku. 

 

 

 

FYZIKA Jaderný reaktor a Jaderná 

energetika 

1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek  

 

2. Podle prezentace provést zápis 

do sešitu 

 

 

 

1. Učebnice fyziky s. 138 – 146 

 

2. Prezentace je vložena v Google 

Učebně ve formátu pdf. 

 

CHEMIE Energie – Jaderná energie 

Kvíz k tématu 

 

Video k tématu 

Naleznete ve Vaši Google učebně 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk&
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Se srdečnými pozdravy 

Zuzana Libánská 

Třídní učitelka 9. B 

 

 

mailto:jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz

