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PŘEHLED 

Milí deváťáci, 

gratuluji všem, kteří zvládli přijímací zkoušky. Máte za sebou velkou starost a hodně 
práce, tak poslední studijní plán bude už dost odlehčený. V pondělí a ve středu se ve 
dvou skupinách sejdeme ve škole, abyste odevzdali učebnice a klíčky od šatních 

skříněk. Budu se na vás těšit. Užívejte si hezké dny. 

 

 

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

ČESKÝ JAZYK   Proslov- dokončení slohové práce 

  Jiří Wolker 

Napiš své náměty do Google učebny. 

Přečti si prezentaci v Google učebně. 

MATEMATIKA 
 

Tělesa – shrnutí                                  

( jehlan, kužel, koule)                                    

 

Prezentace budou vloženy v Google 

učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

  1. Revision 1. Tenses – do the exercises in 

lesson File 1 

       Lessons A, B, C 

 

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    Opakování slovní zásoby. 

   Poslech – porozumění. 

   Poslechni si cvičení v Google učebně. 

   Zahraj si pexeso. 

ZEMĚPIS 

 

Opakování učiva 9. ročníku formou 

videa. 

 
  Příroda ČR Český ráj 

   DĚJEPIS Období normalizace, sametová 

revoluce 

Rozdělení Československa 

Prostuduj si prezentaci v Google 

učebně, udělej si zápis do sešitu. 

  Podívej se na výuková videa. 

https://elt.oup.com/student/englishfile/intermediate/a_grammar/file01/?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

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). 

Přeji Vám krásné prázdniny a v září 

úspěšný start na střední škole! 

Jitka Ostenová 

CHEMIE 1. Zhlédnout video – uvedeno ve      

zdrojích. 

2. Přílohy a odkazy jsou zveřejněny 

ve vaší třídě v předmětu – Chemie 

    

    

1. Video na www.youtube.com 

 

    Feromony pro muže test 

 

BESIP: Návykové látky (výukový spot) 

 

TOP 10 NEJNÁVYKOVĚJŠÍCH LÁTEK 

DOPING | Užívání anabolických látek.   
Proč mladí sypou? Doping u holek. 
Nenávratně poškozené zdraví? 

FYZIKA 1. Samostatně zhlédnout video 

k zopakování tématu – Síla.  

 

 

2. Přílohy a odkazy jsou  

zveřejněny ve vaší třídě 

v předmětu – Fyzika 

   email:     

jaroslav.janecek@kamenka-      

celakovice.cz 

1. www.youtube.com: 

Gravitační síla | Gravitace | Fyzika |  
Onlineschool.cz 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 

 Pečlivě si připravte všechny učebnice 

k odevzdání. 

 Během tohoto týdne si vykliďte šatní skříňky  

a odevzdejte klíčky. 

  Udělejte něčím radost rodičům, protože vás 

teď hodně podporovali. 

Nezapomeňte si u mě vyzvednout 

zápisové lístky. 
 

 

                                                                                                      Lenka Šudová  

                                                                                                 Třídní učitelka  9. C 

https://www.youtube.com/watch?v=WsUs-qNeDSA&t=309s
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sjr2bnRh6OM
https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg
https://www.youtube.com/watch?v=wTm3Esdzltc
https://www.youtube.com/watch?v=V9R40zjK87E
https://www.youtube.com/watch?v=V9R40zjK87E
https://www.youtube.com/watch?v=V9R40zjK87E
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Plw-EuHSBV0
https://www.youtube.com/watch?v=Plw-EuHSBV0

