
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zuzana Libánská   9. B  8. – 12. 6. 2020 

PŘEHLED 

Milí žáci,  

vám, kteří v pondělí 8. 6. absolvujete přijímací zkoušku, přeji hodně štěstí!  

Tento týden nás dále čekají tyto třídnické povinnosti: 

Odevzdání učebnic a klíčů, které proběhne v těchto dnech vždy v 10:00 ve třídě: 

pondělí 8. 6. - ti, kteří nejdou k přijímacím zkouškám  

středa 10. 6. - ti, kteří jdou k přijímacím zkouškám 

Společně také domluvíme podrobnosti týkající se slavnostního předávání vysvědčení 
(věnujte prosím pozornost především proslovu, který máte zadaný v Učebně v sekci 

Český jazyk). 

Slavnostní předání vysvědčení se uskuteční v Muzeu v pátek 26. 6. v 10 hodin. 

Výuka probíhá i nadále online formou a je zadávána v Google Učebně. 

 

Klikni pro vstup do Učebny 9. B 

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

ČESKÝ JAZYK 1. Sloh:  

Proslov 

 

2. Literatura: 

Avantgardní směry 

 

Zadání v Google Učebně  

 

 

Prezentace a video v Google Učebně 

 

MATEMATIKA Souhrnné opakování  

a procvičování učiva ZŠ 

 

Na „umimematiku“ najdete úkoly 

zaměřené na procenta. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

  Téma pro obě skupiny:  

  Favourite things (listening) 

   

Zadání v Google Učebně  

 

RUSKÝ JAZYK Závěrečné opakování Pracovní sešit: vypracuj 

strana 94 / cvičení 6 

strana 101 / cvičení 1 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Nicos Weg nach Deutschland – 

film pro studenty německého 

jazyka 

(Téma: byt, bydlení) – Emmas 

Tag: tentokrát na téma 

určování času 

Videa a více informací v Google 

Učebně 

 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjMwNTAyNDI4NTha
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/favourite-things
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ZEMĚPIS 

 

Opakování učiva 9R formou videa 

Památky České republiky 

Video najdete v Google Učebně. 

DĚJEPIS Světové události 2. poloviny 

20. století 

Veškeré další instrukce naleznete 

v Google Učebně. 

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 najdeš v Google Učebně. 

 

 

 

 

FYZIKA Samostatně zhlédnout video 

k zopakování tématu – Pohyb 

tělesa. 

Rande s fyzikou 

Pohyb a rychlost 

Přílohy a odkazy jsou zveřejněny  

ve Vaší Google Učebně v předmětu 

Fyzika. 

 

CHEMIE První pomoc, prezentace v učebně 

 

 

 

Pracujte dle instrukcí v Google 

Učebně. 

 

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=1sSmcnIf-TU
https://www.youtube.com/watch?v=-cU8fjp0H5U
https://www.youtube.com/watch?v=-cU8fjp0H5U
mailto:jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz

