
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Šudová 9. C 18. – 22. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milí deváťáci, 

jsem velmi ráda, že jsme se již mohli setkat na výuce ve škole. Věřím, že vám to při 
přípravě na přijímací zkoušky pomůže. Nový týdenní plán je připraven pro všechny 
žáky. Najdete v něm další náměty a úkoly pro vaši domácí přípravu. Využijte také 

online konzultace z matematiky a českého jazyka. Nepřestávejte pracovat v Google 

učebně, vydržte, učíte se hlavně pro sebe.  

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

ČESKÝ JAZYK   Příprava na přijímací zkoušky: 

  Prezenční výuka  PO a ST 

Mluvnice:  

Zdvojené souhlásky, zájmena, 

číslovky – procvičování  

 

Literatura: 

Meziválečná literatura: 

Karel Čapek – život a dílo 

 

 

Online konzultace pro všechny 

žáky:  Úterý od 11 hodin 

 

Učebnice strana 36/ přečti si cvičení  

8,  9 a) 

Vypracuj cvičení a pracovní list 

v Google učebně. 

Prostuduj a zapiš si informace o 

Karlu Čapkovi podle prezentace. 

Vypracuj pracovní list a podívej se 

na film. 

Vše je uloženo v Google učebně. 

MATEMATIKA   Žáci připravující se na PZ 

- prezenční výuka PO + ST 

Opakování a procvičování 

učiva: geometrie a algebry 

Přijatí žáci: pokračují domácí  

výukou 

- Umíme matiku 

- v Google Classroom bude 

v průběhu týdne vložena práce 

k dobrovolnému procvičení a 

udržování matematických 

znalostí a dovedností. 

 

   Online konzultace  

pro všechny žáky: 

   Pátek 9 – 10 h 

 

Výsledky práce budou 

v učebně k samostatné 

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

ANGLICKÝ 

JAZYK 

1. Future tenses review 

2. Online practice 

3. Listening  

 

 

 

 

 

1. Read trough the summary and do 

exercises to practice 

 

Futures overview 

 

2. will / going to 

 

3. SB p.7 – worksheet in GC 

ex. 6 a, b, c write the 

answers down in the 

document in GC 

     Listening 1.8 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Nicos Weg nach Deutschland – film  

pro studenty německého jazyka 

(téma byt, bydlení) 

  Poslechové cvičení. 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

Videa a více informací v Google 

Classroom. 

 

 

 

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 

ZEMĚPIS 

 

    

Opakování učiva 9. ročníků  formou 

videa. 

  Krásy Čech, Moravy a Slezska:  

  video 

    Severní Čechy 
 

   DĚJEPIS Hrozba třetí světové války – přečti si 

text v učebnici strana 101 – 103. 

Zápis si udělej podle prezentace. 

  Podívej se na videa. 

Prezentaci a videa najdeš 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 ve 

své Google učebně. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HSFOwc3zyK0bCwmtygDiRaGzLdxKV-oy/view?usp=sharing
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-future-tenses-will-going-to-2-uroven/2696
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=cKu1R0zESiM
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

CHEMIE 1. Samostatně přečíst článek 

v učebnici: „Co dělají zelené rostliny 

ve dne?“ a „Co dělají zelené rostliny 

v noci“ a „Proč vlastně potřebujeme 

kyslík“ 

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 – 20–25 

 

2. Video na www.youtube.com 

NEZkreslená věda II:  
1. Co je to fotosyntéza? 
 
Jak rostliny vytváří kyslík? 
 
FOTOSYNTÉZA | Biochemie 

 

 

 

FYZIKA 1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Sluneční soustava“ 

 

2. Zhlédnout video  

3. Provést samostatně zápis do  

sešitu. 

4. Přílohy a odkazy jsou  

zveřejněny ve Vaší třídě 

v předmětu – Fyzika 

   email:     

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz  

1. Učebnice fyziky strana 150-160 

2. Příloha 1 ve formátu pdf. 

 

3. Video na www.youtube.com 

Jak funguje vesmír III (4) První sekunda 
velkého třesku 

 
Sluneční Soustava [Dokumentární Film 
2010] 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Kontrolujte si pravidelně svůj školní email, 

posílám vám na něj důležité informace. 

 Pokračujte v přípravě na přijímací zkoušky. 

 Úkoly si rozložte rovnoměrně na celý týden. 

 Hlídejte si termíny odevzdání jednotlivých 

úkolů, někteří odevzdáváte pozdě. 

 Přihlaste se na umimeto.org, ještě tam nejste 

všichni. 

  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):   

Vhodné tipy pro vlastní četbu 

Databáze knih  

 

Lenka Šudová 

Třídní učitelka  9. C 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM
https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/9C_Země-a-vesmír.pdf
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tAQlBBU983w
https://www.youtube.com/watch?v=tAQlBBU983w
https://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE
https://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3oE7S7jRjZVXqgDYVhWTwx6hmvxGfGMr7iUK4H5hMODABJsfWwfdQNHeU

