
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová   9. A 8. 6. - 12. 6. 2020  

PŘEHLED 

 

Moji milí deváťáci, 

v pondělí vás čekají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Přeji vám 

čistou hlavu a hodně štěstí! Připravení jste, jen toho využijte. Budu ráda, pokud se ozvete, jaké 

pocity z přijímaček máte. Až budete vědět, že jste přijatí, zavolejte mi a domluvíme se na 

předání zápisového lístku. Všechny další důležité informace vám budu aktuálně posílat do 

školního Gmailu. Již nyní si můžete poznamenat, kdy jsem naplánovala třídnické hodiny k 

odevzdání učebnic. Rozdělila jsem vás na dvě poloviny, abychom se mohli sejít ve škole. Přesné 

informace ještě zašlu. V pondělí 15. 6. (v 9. 15) - Lůca, Jakub D., Radek, Alena, Ester, Anežka, 

Jirka, Nela a Jakub V.. V úterý 16. 6. (v 9.15) - Martin, Dominika, Jára, Honza, Marek, Lucie, 

Petr, Eliška, Eva a Fanda. Pokud by někomu termín nevyhovoval, zavolá mi a vyřešíme 

individuálně. 

 

Myslím na Vás! 

Jitka Ostenová 

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

 

 

 

 

Český 

jazyk 

 

Mluvnice 

● Částice, citoslovce –     

                    opakování 

● Interpunkce - opakování 

 

   Literatura 

   Meziválečná poezie – J. 

Wolker 

 

kamila.hirova@kamenka- 

celakovice.cz 

 

 

● Zadáno na portálu Umíme 

česky, v sekci Moje třída 🡪 

Domácí úkoly 

        

https://www.umimeto.org/ 

 
 

● Prezentace a úkoly zadány 

v Google učebně 

 

 

 

 

Matemati

ka 

 

Objem a povrch jehlanu a 

kuželu 

 

Prezentace najdeš v Google 

učebně. 

 

 

8. 6. 2020 

 

Jednotné přijímací zkoušky  

- český jazyk 

- matematika 

    

  

 

 

Chemie 

 

 

Google classroom 

 

První pomoc – prezentace ve 

Vaší učebně 

https://www.umimeto.org/
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Fyzika 

 

1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Pohyb“  

2. Samostatně zhlédnout video 

k opakování tématu – Pohyb 

tělesa.  

3. Provést samostatně zápis do  

sešitu. 

4. Přílohy a odkazy jsou  

zveřejněny ve Vaší třídě 

v předmětu – Fyzika 

   Váš email:     

jaroslav.janecek@kamenka-      

celakovice.cz 

  

   

1. Učebnice fyziky strana 174-

176 

 

2. www.youtube.com: 

1 Rande s fyzikou Pohyb a rychlost 

 

 

 

Anglický 

jazyk - kol. 

Melníková 

 

1. Past tenses review 

 

 

alena.melnikova@kamenka- 

celakovice.cz 

 

  

1. Past continuous 

 

Past continuous overview 

 

Practice 1 

   

   Anglický     

jazyk - kol. 

Kalinová 

 

Dobrý den, všem, kteří budou 

dělat přijímací zkoušky přeji 

hodně štěstí, budu vám držet 

palce. 

1. Mám pro vás jen jeden úkol. 

Poslechněte si mladé lidi mluvící 

na téma „My favourite thing“ a 

vypracujte cvičení pod 

poslechem. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

 

 

Learn English Teens 

listening exercise 

 

Vstup do učebny 

 

Přírodopis 

 

Stav životního prostředí 

 

Přemýšlej o životním prostředí i o 

tom, co nejvíce poškozuje 

rovnováhu v ekosystémech na naší 

planetě. 

Podívej se na krátká videa. 

 

  

 Videa máš v Google učebně. 

 

 

 

 

 

   

 

Německý 

jazyk 

 

Nicos Weg nach Deutschland – 

film pro studenty německého 

jazyka (téma byt, bydlení) –

Emmas Tag tentokrát na téma 

„určování času“.  

Poslechové cvičení. 

 

 

Info v google classroom  
 

  klara.havlova@kamenka- 

  celakovice.cz 

 

 

Ruský 

jazyk 

 

 

V tomto týdnu Vás čekají zajímavá 

videa o životě v Rusku – v zemi, 

jejíž jazyk jste se rozhodli  

v 7. ročníku učit. 

 

Rusko - otázky a odpovědi. 

Vánoce v Rusku. 

Cesta vlakem po Rusku. 

about:blank
http://www.youtube.com/
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-continous-tense
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-continuous-tense-2-uroven/664
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/favourite-things
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/favourite-things
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU4MTEwNzUwMjda/tc/NjU4MTUzMTgxNDZa
https://www.youtube.com/watch?v=T4OFtqscEAU&t=419s
https://www.youtube.com/watch?v=TBKUitQQhu0
https://www.youtube.com/watch?v=91kco7VDxGg&t=92s
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 Dějepis 

 

Československo po 2. 

Světové válce – politika, územní 

změny, obyvatelstvo, 

hospodářství 

 

Učebnice str. 120-124. 

Prezentace v učebně. 

Online přednáška ve čtvrtek 

14-15 hod. 

 

 

 Zeměpis 

 

Opakování učiva 9. ročníku 

formou videa 

 
Památky České republiky 

 

 

Jitka Ostenová 
Třídní učitelka 9. A 

https://www.youtube.com/watch?v=1sSmcnIf-TU

