
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 9. C 23. 11. – 27. 11. 2020 

 
PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Pondělí až pátek 

Skladba - grafická stavba souvětí 

 

Online hodiny budou v úterý a v 

pátek od 10:00. 

CHEMIE Pondělí až pátek 

Pokračujeme v tématu „Organická 

chemie – Složení, vlastnosti, 

zdroje, stavba molekul, typy vzorců 

a rozdělení organických látek, 

sloučenin“ 

Kontrolní otázky jsou uvedeny na 

konci přílohy, odpovědi vypracujte 

do sešitu. 

Online hodina ve středu v 10:00. 

1. Organická chemie.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str. 30-34 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz v učebně 

Google classroom. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Pondělí až pátek 

Unit 5C – listening 

Present perfect – procvičování 

 

Pondělí – online hodina v 10:55 a 

dále sledujte pokyny v učebně. 

PŘÍRODOPIS Pondělí až pátek 

Povrchové vyvřeliny (výlevné 

horniny) 

Přečti si v učebnici text 

(str. 35 – 37) 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v Google 

učebně. 

Podívej se na krátká videa o 

vzniku Milešovky a o našich 

bývalých sopkách.  

Vypracuj odpověď na otázku, 

která bude v Google učebně. 

Setkáme se na online hodině ve 

středu v 11:50. 

MATEMATIKA Pondělí až pátek 

Lomené výrazy 

Úpravy mnohočlenů vytýkáním a 

podle vzorců 

 

Online hodiny budou v úterý 

v 10:55 a v pátek v 8:55.  

Dále sledujte pokyny a úkoly 

v učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Pondělí až pátek 

Praha – opakování  

Středočeský kraj – cestovní ruch 

Online hodina bude ve čtvrtek 

v 11:50. 

Dále sledujte pokyny v učebně. 
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PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

DĚJEPIS Pondělí až pátek 

Fašismus v Itálii 

Online hodina bude v úterý 

v 11:50. 

Vyplň pracovní list v Google 

učebně. 

RUSKÝ JAZYK Pondělí až pátek 

Портрет - čtení se správnou 

výslovností 

Тело – nauč se slovní zásobu. 

Užití osobních zájmen 

v konverzaci. 

 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

Učebnice strana 73 - básnička 

Vyplň úkol v Google učebně - 

překlad 

Pracovní sešit: vypracuj 

strana 74/ cvičení 19, 20a) 

strana 75/ cvičení 21 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Pondělí až pátek 

Perfektum – dokončení 

Úvod do skloňování osobních 

zájmen 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

PL najdete v Učebně. 

Úkol z Umíme německy bude zadán 

v Učebně. 

FYZIKA Pondělí až pátek  

Pokračujeme v tématu Střídavý 

proud – Vznik střídavého proudu, 

Měření střídavého proudu a 

střídavého napětí. 

Kontrolní otázky jsou uvedeny na 

konci přílohy, odpovědi vypracujte 

do sešitu. 

Online hodina ve čtvrtek v 8:55.  

1. Vznik střídavého proudu.pdf 

2. Měření střídavého proudu a 

střídavého napětí.pdf 

3. Učebnice fyziky str. 34-41 

4. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

5. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 9. C  

 

 

 


