
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Šudová 9. C 8. - 12. 6. 2020 

PŘEHLED 

Milí deváťáci, 

v pondělí vykročte pravou nohou. Pilně jste se s námi na zkoušky připravovali, tak 
věřím, že je úspěšně zvládnete. Všichni vám držíme palce. Až si odpočinete, vyplňte 

úkoly, které jsme pro vás připravili na tento týden. Většinou to bude lehké opakování. 

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

ČESKÝ JAZYK Sloh: Proslov – přečti si text 

v učebnici na straně 122 – 123 

Literatura: 

Poetismus v české literatuře 

V Google učebně zkus napsat 

jednoduchý proslov na zadané téma. 

 

Přečti si prezentaci v Google učebně. 

MATEMATIKA 
  

   Objem a povrch jehlanu a kuželu. 

  

  Podívej se na videa v Google učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

1.   Past tenses review 

     

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

1.   Past continuous 

 

  Past continuous overview 

 

            Practice 1 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Nicos Weg nach Deutschland – film 

pro studenty německého jazyka 

(téma byt, bydlení) – Emmas Tag 

tentokrát na téma „určování času“.  

  Poslechové cvičení. 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

   Info v google classroom 

 

 

 

RUSKÝ JAZYK Práce s textem: přečti si v učebnici 

na straně 98, cvičení 20 

Vypracuj odpověď do pracovního 

sešitu: na straně 90 cvičení  23 a) 

ZEMĚPIS 

 

Opakování učiva 9. ročníku  formou 

videa 

   Video 

 

  Památky České republiky 

   DĚJEPIS Československo v 60. letech 20. 

století 

Srpen 1968 

Prostuduj si prezentaci, udělej si 

zápis do sešitu. 

  Podívej se na videa v Google učebně. 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-continous-tense
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-continuous-tense-2-uroven/664
https://www.youtube.com/watch?v=1sSmcnIf-TU
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS    Stav životního prostředí 

Přemýšlej o životním prostředí i o 

tom, co nejvíce poškozuje 

rovnováhu v ekosystémech na naší 

planetě. Podívej se na videa. 

    Videa máš v Google učebně. 

 

CHEMIE 1. Samostatně přečíst článek 

v učebnici: „Co má člověk 

společného s morčetem“ a „Vitamin 

pro Bystrozrakého“ 

2. Samostatně provést zápis do 

sešitu 

3. Zhlédnout video – uvedeno ve 

zdrojích. 

4. Přílohy a odkazy jsou zveřejněny 

ve vaší třídě v předmětu – Chemie 

 

    1.  Učebnice chemie – str.34-37 

 

2. Video na www.youtube.com 

 

Pravda o vitamínech – Dokument cz 

 

FYZIKA 1. Samostatně v učebnici přečíst 

článek „Pohyb“  

 

2. Samostatně zhlédnout video 

k zopakování tématu – Pohyb 

tělesa.  

 

 

3. Provést samostatně zápis do  

sešitu. 

 

4. Přílohy a odkazy jsou  

zveřejněny ve vaší třídě 

v předmětu – Fyzika 

   email:     

jaroslav.janecek@kamenka-      

celakovice.cz 

1. Učebnice fyziky strana 174-176 

2. www.youtube.com: 

   1 Rande s fyzikou Pohyb a rychlost 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

  Kontrolujte si každý den svůj školní email 

Hlídejte si termíny odevzdání jednotlivých 

úkolů. 

Pomalu si připravujte učebnice na odevzdání. 

Odevzdávání učebnic proběhne ve dnech 

15. a 17. 6. podle rozpisu, který vám zašlu. 
 

 

Lenka Šudová  

Třídní učitelka 9. C 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HUVFTvlDPQ8
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-
http://www.youtube.com/

