
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová   9. A 15. 6. - 19. 6. 2020  

PŘEHLED 

 

Moji milí deváťáci, 

přijímací zkoušky jsou za vámi a vy jen čekáte na zprávu o přijetí. Zápisové lístky, které musíte 

doručit na střední školu, vám předám v pondělí nebo v úterý ve škole (15. 6. a 16. 6.). 

Informaci o tom, v jaké jste skupině, máte ve školním Gmailu. Jen připomenu, že sraz je v 9.15 

před školou. Odevzdáte učebnice a ještě budete mít poslední malý úkol (s sebou psací potřeby). 

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 (20.00) máme naplánovanou poslední třídní schůzku. Opět vás požádám 

o spolupráci při spojení (přes Google učebnu). Budu informovat o zprávách ze závěrečné 

pedagogické rady a doladíme, jak bude vypadat vaše slavnostní vyřazení ze školy, které 

proběhne v pátek 26. 6. 2020. 

Aktuální informace vám posílám na Gmail nebo žádám někoho z vás, aby to poslal na skupinu. 

Tak to sledujte! Věřím, že brzy přijdou mikiny. Čeká nás rozloučení s učiteli, focení, proslov, 

setkání venku…. 

        Těším se na Vás! 

        Jitka Ostenová 

 

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

 

 

 

 

Český 

jazyk 

 

Mluvnice 

● Pravopis - opakování 

 

Literatura 

   Meziválečná poezie –     

J.Wolker 

 

 kamila.hirova@kamenka- 

 celakovice.cz 

 

 

● Prezentace a úkoly zadány 

v Google učebně 

 
 

● Prezentace a úkoly zadány 

v Google učebně 

 

 

 

 

Matemati

ka 

 

 Tělesa - shrnutí 

 (jehlan, kužel, koule) 

 

 

Prezentace budou vloženy v 

učebně. 

 

 

 

Chemie 

 

   Google classroom  

  

Učivo probráno 
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Fyzika 

 

1. Samostatně zhlédnout 

video k opakování tématu 

– Síla.  

 

2. Přílohy a odkazy jsou  

     zveřejněny ve Vaší třídě 

     v předmětu – Fyzika 

 

  

1. www.youtube.com: 

    Gravitační síla | Gravitace | Fyzika | 
Onlineschool.cz 

 
jaroslav.janecek@kamenka- 

cekovice.cz 

 

Anglický 

jazyk - kol. 

Melníková 

 

 

1. Revision  

 

1. Tenses – do the exercises 

in lesson File 1 

Lessons A, B, C 

   

 

 

 

   Anglický     

jazyk - kol. 

Kalinová 

 

Dobrý den, závěrem školního 

roku přidávám procvičení 

posledního gramatického jevu 

z naší učebnice Project a to 

předpřítomný čas – Present 

Perfect 

1. Prostudujte použití 

předpřítomného času 

2. Procvičte předpřítomný čas na 

umimeanglicky.cz 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

 

 

1. Present perfect - 

vysvětlení 

2. Present perfect - 

doplňovačka 

3. Present perfect - 

rozhodovačka 

 

 

 

Vstup do učebny 

 

 

 
 

 

Přírodopis 

 

Ochrana přírody (národní parky 

a chráněné krajinné oblasti) 

 

Poslední úkol je ryze praktický. S 

láskou a chutí objevujte a chraňte 

krásy naší vlasti! 

 

 

Malá inspirace…..video 

(nejkrásnější místa ČR). 

 

   

 

Německý 

jazyk 

 

Nicos Weg nach Deutschland – 

film pro studenty německého 

jazyka– Tageszeiten - tentokrát 

na téma činnosti během dne   

 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

 

 

 

Info v google classroom  

 

Ruský 

jazyk 

 

 

Závěrečné opakování – 

zopakujte si slovní zásobu témat, 

která jsem v průběhu výuky ruštiny 

zvládli. 

 

Procvičování s obrázky. 

   

 

 Dějepis 

 

Československo po 2. 

Světové válce – cesta ke 

komunistickému převratu 

 

Učebnice str. 123-126. 

Prezentace je v učebně.  

Online přednáška tento týden 

výjimečně nebude! 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Plw-EuHSBV0
https://www.youtube.com/watch?v=Plw-EuHSBV0
https://elt.oup.com/student/englishfile/intermediate/a_grammar/file01/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-perfect-tense-2-uroven/388
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-perfect-tense-2-uroven/388
https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-present-perfect-tense/204
https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-present-perfect-tense/204
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU4MTEwNzUwMjda/tc/NjU4MTUzMTgxNDZa
https://www.youtube.com/watch?v=WsUs-qNeDSA&t=309s
https://www.youtube.com/watch?v=WsUs-qNeDSA&t=309s
https://www.jazyky-online.info/rustina/procvicovani2.php
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 Zeměpis 

 

Opakování učiva 9. ročníku 

formou videa 

 

Příroda ČR Český ráj 

 

 JITKA OSTENOVÁ, TŘ.UČ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eiZvvEFnLRs

