
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Šudová 9. C 22. - 26. 6. 2020 

PŘEHLED 

Milí deváťáci, 

velmi Vám gratuluji k přijetí na střední školy. Máte před sebou poslední týden na    
naší Kamence. Ještě si ho se svými kamarády užijte. V tabulce najdete náměty na 
závěrečné opakování. Ve středu se sejdeme ve škole v 11 hodin vyjádřit poděkování 

učitelům. V pátek budeme mít sraz u muzea v 10:45 ve slavnostním oblečení. 

Slavnostní předávání závěrečného vysvědčení začne v 11 hodin. Těším se na Vás. 

 

 

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

ČESKÝ JAZYK   Sloh – dokončení a nácvik proslovu 

  Literatura – vlastní četba. 

Napište svoje náměty k proslovu. 

Přečtěte si hezkou knížku. 

MATEMATIKA    Funkce - pojmy 

(intervaly, lineární funkce - druhy, 

průsečíky grafu) 

Prezentace k opakování budou 

uloženy v učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

  1. Revision 

 

 

1. Tenses 

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!   

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

Nicos Weg - Am Sonntag koche ich  

Die Königin der Deutschlehrerinnen 

 

  Info auch im Google Classroom 

RUSKÝ JAZYK    Opakování slovní zásoby. 

   Poslech – porozumění. 

 

  Poslechni si cvičení v Google učebně. 

  Zahraj si pexeso. 

ZEMĚPIS 

 

   

   Opakování ČR formou videa 

 

   Video v Google učebně   

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-tenses-mix-3-uroven/2279
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.) 

   DĚJEPIS Závěrečné opakování Vyplňte zadaná cvičení v Google 

učebně. 

PŘÍRODOPIS    Ekologie a životní prostředí 

   Ochrana přírody v ČR 

 

Závěrečné shrnutí učiva. 

 

CHEMIE 

 

 

 

1. Zájemci shlédnou nabídnutá 

videa k pochopení vztahu 

člověka, společnosti a chemie. 

2. Přílohy a odkazy jsou zveřejněny 

ve Vaší třídě v předmětu – 

Chemie. 

3. Přeji všem hezké prázdniny a 

mnoho úspěchů v dalším studiu, 

tedy i v chemii. 

 

1.     Video na www.youtube.com 

 

Současná chemie: Cyril Höschl – Chemie 
duše 

 

Ivo Purš: Bez alchymie by moderní chemie 
nikdy nevznikla 

 

 

FYZIKA 1. Samostatně zhlédnout videa 

k zopakování tématu – 

Souhrnná opakování z Fyziky.  

2. Přeji všem hezké prázdniny a 

mnoho úspěchů v dalším 

studiu, tedy i ve fyzice. 

   email:     

jaroslav.janecek@kamenka-      

celakovice.cz 

1. www.youtube.com: 

 

Rande s fyzikou 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Sledujte stále svůj školní email. 

 Na pátek si připravte slavnostní oblečení. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Lenka Šudová  

                                                                                                  Třídní učitelka 9. C 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SRD4Z9mjGwk
https://www.youtube.com/watch?v=SRD4Z9mjGwk
https://www.youtube.com/watch?v=ExH4gPo6Lv0
https://www.youtube.com/watch?v=ExH4gPo6Lv0
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-
http://www.youtube.com/

