
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zuzana Libánská   9. B  22. – 26. 6. 2020 

PŘEHLED 

Milí žáci,  

čeká nás poslední týden nejen tohoto školního roku, ale i vašeho devítiletého 

působení na naší Kamence. 

Učení už bude jen špetička, máme před sebou hlavně milé a zároveň bolestné 

povinnosti spojené s loučením. 

Pondělí: zápis do školní Kroniky – v 10:00 ve třídě (5 domluvených děvčat) 

Středa: poděkování učitelům – v 11:00 ve třídě 

Pátek: slavnostní předání vysvědčení – v 9:45 před Muzeem (začátek v 10:00) 

 

Klikni pro vstup do Učebny 9. B 

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

ČESKÝ JAZYK Komunikační a prezentační 

dovednosti – úkony spojené 

s loučením devátých ročníků 

 

 

Zápis do Kroniky 

Poděkování učitelům 

Proslov žáků v Muzeu 

MATEMATIKA Souhrnné opakování  

a procvičování učiva ZŠ 

 

Na „umimematiku“ najdete úkoly 

zaměřené na geometrické 

souměrnosti. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

  Téma pro obě skupiny:  

  Travelling abroad 

   

Blíží se prázdniny a tak tento týden 

už jen krátké poslechové cvičení 

týkající se cestování. 

Všem přejeme krásné léto a těm, 

kteří poctivě pracovali, děkujeme  

za vaše úsilí a čas. 

RUSKÝ JAZYK Opakování slovní zásoby 

Poslech - porozumění 

Poslechni si cvičení v Google 

Učebně.  

Zahraj si pexeso. 

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  

https://classroom.google.com/u/1/c/NjMwNTAyNDI4NTha
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/travelling-abroad
https://learngerman.dw.com/de/am-sonntag-koche-ich/l-40413046
https://www.dw.com/de/die-königin-der-deutschlehrerinnen/a-39186119
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ZEMĚPIS 

 

Opakování učiva 9R formou videa 

Hory východu a západu 

 

Video najdete v Google Učebně. 

DĚJEPIS Kultura 2. poloviny 20. století Veškeré další instrukce naleznete 

v Google Učebně. 

PŘÍRODOPIS Ekologie a životní prostředí 

Ochrana přírody v ČR 
Závěrečné shrnutí učiva 

FYZIKA Samostatně zhlédnout videa 

k zopakování tématu:  

Souhrnná opakování z fyziky 

Rande s fyzikou – youtube.cz 

Přeji všem hezké prázdniny  

a mnoho úspěchů v dalším studiu, 

tedy i ve fyzice. 

CHEMIE Učivo probráno 

 

 

 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY  

 Prohlížejte každý den skupinu Kamenka 
9. B na Messengeru kvůli informacím 

k ukončení školního roku. 

 

Všechny učitele můžete kontaktovat 
na školním e-mailu, který je v tomto 

formátu: 

jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

 

 

Se srdečnými pozdravy 

Zuzana Libánská 

Třídní učitelka 9. B 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d3IwXAIqytE
youtube.cz
mailto:jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz

