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Milí deváťáci, 

zdravím vás na začátku nového týdne a přikládám novou tabulku s vašimi úkoly a 
tématy ke studiu. Vaši domácí přípravu jsme minulý týden doplnili i online hodinami 

z českého jazyka a matematiky. Chválím všechny žáky, kteří této možnosti využili. 
Věřím, že vám to pomůže. I tento týden budeme v online vyučování pokračovat ve 
stanovených časech. Pokud nastanou nějaké změny, budeme vás ihned informovat. 

Sledujte, prosím, každý den své školní emaily.  

 

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

ČESKÝ JAZYK   Mluvnice: 

   Slovní druhy – opakování 

Slovesa: opakování - vyplnit 

pracovní list  

Slovesné třídy-učebnice strana 

39, prostudovat rámeček 

   Slovesný vid- opakování 

  Literatura: 

Ohlas 1. světové války ve světové 

literatuře: 

   E. M. Remarque 

 

Cvičení 1 v Google učebně 

Pracovní list je v Google učebně 

 

Cvičení 2 (umimeto.org) 

   

 

  Zápis podle prezentace 

  Práce s textem – vyplnit pracovní list 

    

MATEMATIKA   Pondělí – úterý: 

 

- grafy a tabulky 

- video 1 a 2 – slovní úloha 

se sloupcovým grafem 

- video 3 – sl. úloha - 

soustavy souřadnic 

 

        Středa - čtvrtek: 

       - vlastnosti trojúhleníků 

- Thaletova kružnice 

- video 4 – třídění 

trojúhleníků 

        Online procvičování:  

- umimematiku.cz 

DOMÁCÍ ÚKOL: Studenti 

Video 1 

 

Video 2 

 

Video 3 

 

Video 4 

 

Pracovní listy:    

- vložené v učebně 

PL č. 1 – práce s daty 

Prezentace č. 1 s úkolem – 

grafy a tabulky 

    Připomenutí učiva geometrie: 

https://www.mojecestina.cz/article/2017042101-test-slovni-druhy-strazci-pribehu
https://www.umimecesky.cz/pexeso-slovesa-kategorie-mix-3-uroven/407
https://www.youtube.com/watch?v=fGu3Ffairgo
https://www.youtube.com/watch?v=hD0KsZ2H9A0
https://www.youtube.com/watch?v=uwxsvyZdViU
https://www.youtube.com/watch?v=dEEAcNRyMr8
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

novou úlohu naleznou na stránce 
Třída - domácí úlohy. 

Téma: Grafy a tabulky 

- statistika a práce s daty 

 

Prezentace č. 2 – Vlastnosti 

trojúhelníku 

   Prezentace č. 3 – Thaletova věta 

ANGLICKÝ JAZYK 1. This week – we are going to  

work on your reading skills 

and your vocabulary 

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz  

1. Read the text and do ex. 2,3,4 

and 5 

- write the answers in your 

exercise book, take a photo and 

send it by email 

2. The other exercises are 

voluntary 

  The ten biggest myths  in fitness 

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 Užití 7. pádu podstatných jmen: 

učebnice strana 95/cvičení 12a)  

opsat do sešitu rámečky 

Poslech: video   

 

 Pracovní sešit: vypracovat cvičení 

strana 84/ cvičení 11, 13, strana 85/ 

cvičení 15  

 Video uloženo v Google  učebně 

ZEMĚPIS 

 

 Opakování učiva 9. ročníku       

formou videa 
  Místní region: Střední Čechy 2 

   Video 

 

   DĚJEPIS Svět po 2. světové válce – přečíst 

text v učebnici na straně 92 -95  

   Zápis podle prezentace 

Výuková videa a prezentace najdete 

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. 

 

https://www.umimematiku.cz/student-domaci-ulohy
https://www.umimematiku.cz/cviceni-grafy-a-tabulky
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
https://drive.google.com/file/d/1REZ0bT3QwVJgrFEw2mk1uahby3xwjFvs/view?usp=sharing
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=W-lRcJyT19g
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CHEMIE 1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Přírodní látky – 

Sacharidy“ 

2. Provést zápis do sešitu, využít 

prezentaci  v příloze 1 ve 

formátu pdf. 

3. Přílohy a odkazy jsou 

zveřejněny ve vaší třídě 

v předmětu – Chemie 

1.  Učebnice Chemie 

„Zelená“ strana 14–19 

 

2. www.youtube.com 

 

Vím, co jím: Cukry – jak se 

v nich vyznat 

 

FYZIKA 1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Jaderný reaktor a Jaderná 

energetika“ 

2. Provést zápis do sešitu, je 

v příloze 2 ve formátu pdf. 

3. Přílohy a odkazy jsou 

zveřejněny ve vaší třídě 

v předmětu – Fyzika 

email:         

jaroslav.janecek@kamenka-      

celakovice.cz 

1. Učebnice fyziky strana 138 - 

146 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pokračujte v přípravě na přijímací zkoušky. 

 Každý den si kontrolujte svůj školní email. 

 Pravidelně pracujte v Google učebně. 

 Hlídejte si termíny odevzdání jednotlivých 

úkolů. 

 Připojte se na online hodiny. 

 Procvičujte si učivo na umimeto.org. 

Online vyučovací hodiny: 

Český jazyk: středa v 11 hodin 

Matematika: čtvrtek v 9 hodin 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  Vhodné tipy pro vlastní četbu 

Čtecí hodinka 

Databáze knih  

Lenka Šudová  

Třídní učitelka  9. C 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/9C_Příloha-1-Sacharidy.pdf
http://www.youtube.com/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/9C_Příloha-2-Jaderná-energie.pdf
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-
https://mailchi.mp/59fc3133fd01/ctecihodinka?fbclid=IwAR2FatUI11GNKfgrUvnmFLe2p_5V1DIfKCG2xLboR1u9yHcL99PbptX0y1A
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3oE7S7jRjZVXqgDYVhWTwx6hmvxGfGMr7iUK4H5hMODABJsfWwfdQNHeU

