
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 9. C 12. 10. – 16. 10. 2020 

 
PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Pondělí až pátek 

Skladba – věta jednoduchá, větné 

členy 

 

Vypracujte pracovní listy, které 

vám byly zadány ve škole. 

Ve čtvrtek a v pátek budou online 

konzultace v 10:00 – sledujte 

rozvrh a pokyny v učebně. 

CHEMIE Pondělí až pátek 

Pokračujeme v opakování učiva 8. 

ročníku – Názvosloví solí 

kyslíkatých kyselin. 

 

Online hodina ve středu v 10:00. 

 

V učebně je pracovní list, který 

vyplníte a odešlete k vyhodnocení a 

následnému ohodnocení. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Pondělí až pátek 

Units 5A, 5B – Present perfect 

Pondělí – online hodina v 10:55 a 

dále sledujte pokyny v učebně. 

PŘÍRODOPIS Pondělí až pátek 

Přehled vybraných nerostů 

Tvorba vlastní prezentace (téma: 

nerost) 

Online hodina ve středu v 11:50. 

 

Prezentaci máš v učebně. Žádám o 

zápis do sešitu. Využij i učebnici 

(str. 16-22). 

Učivo společně probereme při on-

line výuce (dle aktuálního rozvrhu). 

 

MATEMATIKA Pondělí až pátek 

Opakování a prohlubování učiva 

z 8. ročníku – racionální čísla; 

Lineární rovnice 

Online hodiny v úterý v 10:55 a 

v pátek v 8:55.  

Dále sledujte pokyny a úkoly 

v učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Pondělí až pátek 

Podnebí a vodstvo ČR 

Online hodina ve čtvrtek v 11:50. 

Dále sledujte pokyny v učebně. 

DĚJEPIS Pondělí až pátek 

Československo ve 20. letech 

20. století 

Osobnost T. G. Masaryka 

Online hodina v úterý v 11:50. 

 

Učebnice strana 36 – 40 

Podívej se na video a dokonči si 

zápis podle prezentace v učebně. 

 

RUSKÝ JAZYK Pondělí až pátek 

5. lekce – opakování slovní zásoby 

Čtení s porozuměním 

Online hodina ve středu v 8:55. 

 

Vyplň zadaný pracovní list. 

Učebnice strana 65 – 67: nauč se 

text číst se správnou výslovností. 
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PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Pondělí až pátek 

Opakování předložek 

Präteritum 

Online hodina ve středu v 8:55. 

 

V učebně najdete pracovní list 

k vypracování. 

FYZIKA Pondělí až pátek  

Pokračujeme v opakování učiva 8. 

ročníku – „Zvukové jevy“ 

Online hodina ve čtvrtek v 8:55. 

 

Příloha je k dispozici v učebně. 

Najdete zde zápis látky a kontrolní 

otázky, které vypracujete do 

sešitu. 

Kontrola splnění úkolu bude 

provedena následující týden v 

hodinách fyziky formou ústního 

zkoušení. 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 9. C  

 

 

 


