
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Šudová 9. C 11. 5. - 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milí deváťáci, 

tento týden začínáme pracovat v novém režimu. Žáci, kteří se připravují na přijímací 
zkoušky, se již budou učit český jazyk a matematiku ve škole. Tato výuka bude 
probíhat v pondělí a ve středu. Další dny budete plnit studijní plán i z ostatních 

předmětů. Přijatí žáci budou dále pokračovat v domácí přípravě podle týdenního 
plánu. Všichni, prosím, sledujte studijní materiály v Google učebně a vyplňujte zde 

zadané úkoly. Velmi se těším, že se zase ve škole setkáme. 

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

ČESKÝ JAZYK  Příprava na přijímací zkoušky: 

   - prezenční výuka PO a ST 

Mluvnice: 

Zájmena a číslovky: Učebnice strana 

34-35 – přečíst rámečky a cvičení 3  

Literatura: 

Romain Rolland: Petr a Lucie 

  Druhy zájmen a číslovek- opakování 

Cvičení 1   

Cvičení 2  

 

   Zápis podle prezentace 

   Práce s textem 

Cvičení i prezentaci najdeš  v Google 

učebně 

Online konzultace pro všechny 

žáky -  úterý 11 -12 hod 

MATEMATIKA  Žáci připravující se na PZ 

- prezenční výuka PO + ST 

Přijatí žáci: pokračují domácí 

výukou - procvičování 

- Umíme matiku 

- práce bude rozepsaná 

v Google Classroom 

 Online konzultace  

 pro všechny žáky: 

    Pátek 9 – 10 h 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

1. Future tense revision 

2. Listening 

 

3. Grammar 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

     1.   Read the story on page 6 

2.  p.7/ex.3 b,c 

  

Listening 1.5, 1.6 

 

3. Grammar p.7/ex.4,5 

 

 You can listen and check       

write the answers down, take a 

picture and send it to me 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-zajmena-druhy-2-uroven/324
https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-sklonovani-cislovky-dva/548
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Nicos Weg nach Deutschland – film 

pro studenty německého jazyka 

  Poslechové cvičení. 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

Videa a více informací v Google 

Classroom. 

 

 

 

RUSKÝ JAZYK Časování slovesa ходить : učebnice 

strana 95  - žlutý rámeček dole 

opsat do sešitu, cvičení 13a) 

vypracovat do sešitu  

 

   Pracovní sešit: strana 85/cvičení 16 

                        strana 86/ cvičení 17 

   Cvičení si zkontroluj podle klíče 

ZEMĚPIS 

 

 

Opakování učiva 9. ročníku formou 

videa 

  Video   

Krásy Čech, Moravy a Slezska:  

Jižní Čechy 
 

   DĚJEPIS Studená válka – přečíst text 

v učebnici na straně 96 - 100 

Podívej se na videa a udělej si zápis    

podle prezentace 

Odpověz na otázku 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 jsou 

v Google učebně. 

 

 

CHEMIE 1.  Samostatně zopakovat deriváty 

uhlovodíků 

2. Vyplnit a odeslat přiložený kvíz 

3. Přílohy a odkazy jsou zveřejněny 

ve vaší třídě v předmětu – Chemie 

 

1. Učebnice chemie – „Černá“ 

 

2. Zápisy v sešitě 

 

 

FYZIKA  1. Samostatně v učebnici přečíst .   

článek . „Ochrana před zářením“ 

    2. Zhlédnout video  

 3.  Provést zápis do sešitu, je 

v příloze 1 ve formátu pdf. 

4.  Přílohy a odkazy jsou zveřejněny 

ve vaší třídě v předmětu – Fyzika 

 email:     

jaroslav.janecek@kamenka-      

celakovice.cz 

1. Učebnice fyziky strana 146–149 

 

2. Video na www.youtube.com 

 

Radiační ochrana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hdXePjHqdCM&list=PLYM5qhxFDzaNdtk-URpKQkCOS4pRC2QGW&index=2
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-
http://www.youtube.com/
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pravidelně sledujte svůj školní email 

 Prostudujte materiály a úkoly v Google učebně 

 Úkoly si rozložte rovnoměrně na celý týden. 

 Vyplňte úkoly a procvičujte v umímeto.org 

 Hlídejte si termíny odevzdání jednotlivých 

úkolů. 

 Připojte se na online konzultace  

Český jazyk: úterý 11-12 hod. 

Matematika: pátek 9-10 hod. 

 

Na výuku do školy si s sebou 
nezapomeň vzít: sešity, učebnice, psací 
a rýsovací potřeby, 2 roušky a 

igelitový sáček! 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  Vhodné tipy pro vlastní četbu 

Čtecí hodinka 

Databáze knih 

 

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“ 

 

 

 

Lenka Šudová  

Třídní učitelka 9. C 

https://mailchi.mp/59fc3133fd01/ctecihodinka?fbclid=IwAR2FatUI11GNKfgrUvnmFLe2p_5V1DIfKCG2xLboR1u9yHcL99PbptX0y1A
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3oE7S7jRjZVXqgDYVhWTwx6hmvxGfGMr7iUK4H5hMODABJsfWwfdQNHeU
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJUMVJDMVlLWEdHUzlUWUFMSUFUSEtVVVhaSC4u

