
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Šudová 9. C 1. – 5. 6. 2020 

PŘEHLED 

Milí deváťáci, 

 máte před sebou poslední náročný týden před přijímacími zkouškami. Napněte teď 
všechny síly. Ve škole ještě doladíme poslední témata. Jestliže máte nějaká slabá 
místa, připravte si dotazy na online konzultace. Pokud jste poctivě pracovali, nemáte 

se čeho bát. Všichni vám držíme palce. 

  

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

ČESKÝ JAZYK     Příprava na příjímací zkoušky 

    Prezenční výuka PO a ST 

    Mluvnice: 

Předložky a spojky – učebnice strana 

43 – prostudovat rámeček.            

Na straně 44 si přečti cvičení 5, 7 

 Literatura: 

Karel Poláček – život a dílo 

    

Online konzultace pro všechny 

žáky 

Úterý v 11 hodin 

Vyplň cvičení a pracovní list 

v Google učebně. 

 

Přečti si prezentaci a udělej si zápis 

do sešitu z literatury. 

MATEMATIKA Žáci připravující se na PZ 

- prezenční výuka PO + ST 

Po – didaktický test 

nanečisto 

ST – rozbor prací + 

procvičování nejčastějších 

chyb 

 

Přijatí žáci: pokračují domácí 

výukou 

- Umíme matiku 

- v průběhu týdne bude 

vložena práce i v Google 

Classroom  

 

      

Online konzultace  

pro všechny žáky: 

Pátek 9 – 10 h 

 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

1. Vocabulary 

2. Vocabulary practice 

3. Reading  

 

1.    Materials – p.8, ex.1 – 

read through the words in the 

exercise and write the new 

words down in your exercise 

book 

2. p.4, exercises 1,2,3 – write 
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 alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

the answers in your exercise 

book and send them to me   

3. p.8 – Ice man – read the text 

and label the items in the 

picture 

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. 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Info v google classroom 

 

 

 

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)  

ZEMĚPIS 

 

    

Opakování učiva 9. ročníku formou 

videa 

 Video  

   Krásy Šumavy dokument 
 

   DĚJEPIS Československo po 2. světové válce 

   Komunistický převrat v roce 1948 

Pronásledování odpůrců režimu 

Přečti si prezentaci, podívej se na 

výuková videa a udělej si zápis do 

sešitu. 

Všechny materiály najdeš 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. 

 

 

CHEMIE 1. Samostatně přečíst článek 

v učebnici: „DNA odhaluje zločince“ 

2. Samostatně provést zápis do 

sešitu 

3. Zhlédnout video – uvedeno ve 

zdrojích. 

4. Přílohy a odkazy jsou zveřejněny 

ve vaší třídě v předmětu – Chemie 

 

1. Učebnice chemie – str.32-33 

 

2. Video na www.youtube.com 

 
Nezkreslená věda II: 8. 
Proteosyntéza – od DNA k proteinu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KHThqageS5A
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs
https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs
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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. 

 

4. Přílohy a odkazy jsou  

zveřejněny ve vaší třídě 

v předmětu – Fyzika 

   email:     

jaroslav.janecek@kamenka-      

celakovice.cz 

1 Učebnice fyziky strana 171-174 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pokračujte v přípravě na přijímací zkoušky. 

 Kontrolujte si svůj školní email. 

 Pracujte pravidelně v Google učebně. 

 Hlídejte si termíny odevzdání jednotlivých 

úkolů. 

 

 

                                                                                                      Lenka Šudová  

                                                                                                  Třídní učitelka 9. C 

mailto:jaroslav.janecek@kamenka-

