
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 9. C 19. 10. – 23. 10. 2020 

 
PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Pondělí až pátek 

Všeobecný jazykový rozbor – 

základní skladebná dvojice, 

skladebné dvojice, větné členy 

Online hodiny budou v úterý a 

v pátek od 10:00. 

 

Dále sledujte rozvrh a pokyny 

v učebně. 

CHEMIE Pondělí až pátek 

1. Začínáme probírat látku učiva 

9. ročníku. 

2. Redoxní reakce 

3. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

Online hodina ve středu v 10:00. 

 

1. Redoxní reakce.pdf 

2. Příloha je k dispozici v učebně 

Google classroom 

3. Učebnice chemie 

4. Video „Redoxní reakce“ viz 

odkaz na youtube.com 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Pondělí až pátek 

Unit 5B – Present perfect – ever, 

never  

Pondělí – online hodina v 10:55 a 

dále sledujte pokyny v učebně. 

PŘÍRODOPIS Pondělí až pátek 

Přehled důležitých nerostů 

Přečti si v učebnici text k vybraným 

nerostům (str. 22-24). 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v Google 

učebně. 

Samostatně pracuješ na zadané 

prezentaci (nerost). 

Setkáme se na online hodině ve 

středu v 11:50. 

 

MATEMATIKA Pondělí až pátek 

Opakování a prohlubování učiva 

z 8. ročníku – racionální čísla; 

lineární rovnice 

Podobnost 

Online hodiny v úterý v 10:55 a 

v pátek v 8:55.  

 

Dále sledujte pokyny a úkoly 

v učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Pondělí až pátek 

Obyvatelstvo ČR 

Vývoj hospodářství ČR 

Online hodina ve čtvrtek v 11:50. 

Dále sledujte pokyny v učebně. 

DĚJEPIS Pondělí až pátek 

Vznik Československa – opakování 

Charakteristika totalitních režimů 

Online hodina v úterý v 11:50. 

 

Vyplň pracovní list v Google 

učebně.   

Učebnice strana 15 a 16 – přečti si 

text a zápis si udělej podle 

prezentace v Google učebně. 
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PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK Pondělí až pátek 

Čtení s překladem 

Погода – osvojování nové slovní 

zásoby 

Online hodina ve středu v 8:55. 

 

Učebnice strana 65 – 67 : procvičit 

čtení textu se správnou 

výslovností. 

Vyplň úkoly v Google učebně. 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Pondělí až pátek 

Präteritum – procvičování ve 

větách 

Online hodina ve středu v 8:55. 

 

V učebně najdete pracovní list č. 2 

k vypracování. 

FYZIKA Pondělí až pátek  

Pokračujeme v opakování učiva 8. 

ročníku – „Meteorologie“, v příloze 

je zápis látky. 

Online hodina ve čtvrtek v 8:55.  

 

Příloha „Meteorologie.pdf“ je k 

dispozici v učebně Google 

classroom 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 9. C  

 

 

 


