
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Šudová 9. C 25. - 29. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milí deváťáci, 

chválím vás za vaši práci a snahu. Rodičům velmi děkuji za podporu.                        
I v tomto týdnu budeme pokračovat v intenzivní přípravě na přijímací zkoušky. 
Kromě studia ve škole nezapomeňte stále pracovat i v Google učebně a procvičovat 

v umimeto.org.  Zkoušky se blíží, tak vydržte. Všem vám věřím, že to zvládnete. 

Bojujeme společně. 

 

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

ČESKÝ JAZYK    Příprava na přijímací zkoušky: 

- prezenční výuka PO a ST 

Mluvnice: 

Příslovce: učebnice strana 41- 

prostuduj si barevný rámeček 

Literatura: 

Meziválečná literatura 

Osvobozené divadlo – prostuduj si 

prezentaci, podívej se na ukázky, 

udělej si zápis do sešitu. 

Online konzultace pro všechny 

žáky  v úterý v 11 hodin 

 

Vyplň v Google učebně pracovní list 

a vyplň cvičení  v umimeto.org 

 

Prezentaci a ukázky najdeš v Google 

učebně. 

MATEMATIKA   Žáci připravující se na PZ 

- prezenční výuka PO + ST 

Opakování a procvičování 

učiva: číselné a algebraické 

výrazy, tělesa, převody 

jednotek 

 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 

 

 

Výsledky práce budou 

v učebně k samostatné 

kontrole od víkendu.  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

1. This week we are going to work on 

your reading skills and vocabulary 

2. Reading comprehension 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

1.   Vocabulary – complete exercises 

1, 2, 3 of the worksheet in GC 

2. Read the text and complete the 

Reading comprehension exercises 

– 4, 5,6 

3. Take a picture of your work and 

sent it to me, or via GC 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Nicos Weg nach Deutschland – film 

pro studenty německého jazyka 

(téma byt, bydlení) – tentokrát na 

téma Sofa, Sessel, Tisch (das 

Thema: Wohnen) 

   Poslechové cvičení. 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

Sofa, Sessel, Tisch 

 

 

 

RUSKÝ JAZYK Profese – nová slovní zásoba. 

Poslechni si rozhovor a odpověz na 

otázku, vypiš si novou slovní zásobu 

do sešitu 

 

V Google učebně najdeš zadání 

otázky, materiál ke studiu i cvičení. 

ZEMĚPIS 

 

Opakování učiva 9. ročníku formou 

videa 

   Krásy Čech, Moravy a Slezska:  

   video 

   Významné hrady a zámky 

   DĚJEPIS Svět v období studené války - 

karibská krize, odzbrojování – přečti 

si v učebnici text na straně 104 -106 

Podívej se na videa a udělej si zápis 

podle prezentace v Google učebně. 

Studená válka- vyplň pracovní list. 

PŘÍRODOPIS   Ekologie a životní prostředí 

  Učebnice str. 81-82 (přečti si text). 

  Prohlédni si prezentaci. 

Podívej se na video o ekosystémech 

naší přírody. 

Odpověz na zadanou otázku. 

Prezentaci, video a otázku máš v 

Google učebně. 

 

CHEMIE 1. Samostatně přečíst článek 

v učebnici: „Ochočené 

mikroorganizmy“ a „Nejužitečnější 

látky v živých organizmech“ a 

„Rozmanité funkce bílkovin“ 

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 – 26–31 

 

    2. Video na www.youtube.com 

    Fermentace – kvašení – co vše lze     
zkvasit? 

 

    Bílkoviny 

 

 

https://learngerman.dw.com/de/sofa-sessel-und-tisch/l-40402205
https://www.youtube.com/watch?v=qJwQFspwAnc&t=2s
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ngiMhspK-WQ
https://www.youtube.com/watch?v=ngiMhspK-WQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZphoJpnnbo0
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

FYZIKA 1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Naše Galaxie“ a 

„Kosmonautika“ 

 

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 161-170 

 

2. Video na www.youtube.com 

Galaxie, Mléčná dráha CZ HD 

 
Mléčná dráha - Dokument 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pokračujte v přípravě na přijímací zkoušky. 

 Každý den si pravidelně kontrolujte svůj 

školní email. 

 Úkoly si rozložte rovnoměrně na celý týden. 

 Vyplňujte úkoly v Google učebně, procvičujte 

v umimeto.org 

 Hlídejte si termíny odevzdání jednotlivých 

úkolů. 

 

  

 

Lenka Šudová  

Třídní učitelka  9. C 

mailto:jaroslav.janecek@kamenka-
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tAQlBBU983w
https://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE

