
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová   9. A 22. 6. - 26. 6. 2020  

PŘEHLED 

Moji milí deváťáci, 

píši Vám poslední úvod k týdennímu plánu. V pátek 26. 6. 2020 proběhne Vaše slavnostní 

vyřazení z Kamenky. Čeká nás ale ještě několik akcí, kterými ukončíme devátý ročník. Více 

informací pošlu na školní Gmail nebo do skupiny, tak to opravdu sledujte! Gratuluji k 

úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek! Věřím, že jste si střední školu vybrali dobře a že se 

Vám bude dařit. V úterý 23. 6. v 8.30 na kurtech (beach) proběhne focení v třídních mikinách. 

Kdo si neobjednal mikinu, tak si vezme černý vršek…. Klidně si oblékněte barevné kraťasy, ať 

jsou fotky veselé. Vyfotíme i skupiny. Zamluvím kurt, a kdo bude chtít, tak si zahrajeme 

přehazovanou nebo volejbal. Ve středu 24. 6. se sejdeme v 11.00 v naší třídě a rozloučíme se s 

vedením školy a s učiteli, kteří Vás učili. Ještě si řekneme podrobnosti k pátku a nacvičíme 

písničku (Veď mě dál…). Nezapomeňte si do budovy roušku. V pátek 26. 6. se v 8.30 setkáme 

na nádvoří Muzea v Čelákovicích. V 9.00 začne slavnostní předání vysvědčení a ukončení 

Vašeho vzdělávání na základní škole. V 11.00 máme zamluvená místa na zahrádce v pizzerii 

Antonio. 

        Těším se na Vás! 

        Jitka Ostenová 

 Předmět pokyny pro děti zdroje (úkoly, zadání apod.) 

 
 

Český 
jazyk 

 
Mluvnice 

● Závěrečné opakování 

   Sloh 

● Proslov – závěrečné úpravy 

proslovu k slavnostnímu 
ukončení 
          

kamila.hirova@kamenka- 
celakovice.cz 

 

 

● Zadáno na portálu Umíme 
česky, v sekci Moje třída 🡪 
Domácí úkoly 

 

● Individuální konzultace   
k jednotlivým slohovým 
pracím 

 
 

 

 
Matematik

a 

 

Funkce - pojmy 

(intervaly, lineární funkce - druhy, 

průsečíky grafu) 

 

 

 

Prezentace k opakování budou 

uloženy v učebně. 

 

 
 
Chemie 

 
 
Google classroom 

 
 
Učivo probráno 

 
Fyzika 

 

1. Samostatně zhlédnout videa 
k zopakování tématu – 
Souhrnná opakování z 

Fyziky.  
2. Přeji všem hezké prázdniny a 

mnoho úspěchů v dalším 
studiu, tedy i ve fyzice. 

 

   

1. www.youtube.com: 
 
Rande s fyzikou 

 
  Váš email:     
jaroslav.janecek@kamenka- 
celakovice.cz 

http://www.youtube.com/


 

2 

 
Anglický 

jazyk - kol. 
Melníková 

 
 

1. Revision 
 

 

1. Tenses 

   
   Anglický     

jazyk - kol. 

Kalinová 

 
Přeji všem krásné prázdniny a 
mnoho štěstí do dalšího života. 

1. Na závěr si udělejte poslechové 
cvičení o letech do zahraničí. 
Třeba se vám některé fráze 
budou hodit. 

 
marketa.kalinova@kamenka- 
celakovice.cz 

 

 

1. Travelling abroad - listening 

 
Vstup do učebny 
 

 

 
Přírodopis 

 
Ekologie a životní prostředí 
Ochrana přírody v ČR 

 
Závěrečné shrnutí učiva. 
  
  

 

   
 
Německý 

jazyk 

 
Videos – Nicos Weg und ein Lied 
„Die Königin der 

Deutschlehrerinnen“ (the Quenn of 
German teachers) von der Band 
EINSHOCH6 aus München. 
Ich wünche euch alles Gute und 
nur die besten Deutschlehrerinen! 
Schöne Ferien!   
 

 

Nicos Weg - Am Sonntag koche 

ich  
Die Königin der 

Deutschlehrerinnen 
 
Info auch im Google Classroom  

 
  klara.havlova@kamenka- 

  celakovice.cz 
 

 
Ruský 

jazyk 

 

 
A teď už jen kvízy a pexeso pro 
zopakování slovní zásoby a pro 

zábavu. 

 

Kvíz. 

Kvíz 2. 
Pexeso. 

   
 Dějepis 

 

Vývoj v ČSR: od únorového 

převratu po r. 1968 

 
Zdroje v učebně 

 

 
 Zeměpis 

 
Opakování učiva 9. ročníku 

formou videa 

 
Zdroje v učebně 

 

 
 

Pátek  

26. 6. 2020 

 
Slavnostní zakončení školního roku 

v Muzeu v Čelákovicích 

Předání vysvědčení 

 
Sraz v 8.30 na na nádvoří Muzea. 

Začátek v 9.00. 

 

Mgr. Jitka Ostenová 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-tenses-mix-3-uroven/2279
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/travelling-abroad
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU4MTEwNzUwMjda/tc/NjU4MTUzMTgxNDZa
https://learngerman.dw.com/de/am-sonntag-koche-ich/l-40413046
https://learngerman.dw.com/de/am-sonntag-koche-ich/l-40413046
https://www.dw.com/de/die-k%C3%B6nigin-der-deutschlehrerinnen/a-39186119
https://www.dw.com/de/die-k%C3%B6nigin-der-deutschlehrerinnen/a-39186119
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2665
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3832
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5114

