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MATEMATIKA Operace s algebraickými 

výrazy. Souhrnná cvičení. 

 

PS9-2 

Str. 89 / A – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

90 / A – 8, 9, 10 

91 / A – 13, 14 

92 / B – 18 

 

email: viktor.dousa@kamenka- 

celakovice.cz 

Výuková videa 
 

Rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 
Krácení lomených výrazů 
Rozklad pomocí vzorců 
Násobení mnohočlenů 

 

 

Případné další informace budou 
v Google učebně - 9. A 

 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice : 

Souvětí souřadné 

Poměry mezi větami hlavními 

Interpunkce v souvětí souřadném 

Literatura: 

Ohlas 1. světové války v literatuře 

E. M . Remarque – život a dílo 

Vyplň DÚ v umimecesky. 

Vyplň úkol v Google učebně. 

Procvičování na online hodině. 

 

Napiš si zápis do sešitu 

literatury 

podle prezentace v Google 

učebně 

Práce s textem na online 

hodině. 

Podívej se na video nebo na 

celý 

film. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Pondělí až pátek 

Units 2AB – Present perfect x past 

simple, since/for 

Online hodina bude v pondělí 

v 10:00 – odkaz pro připojení 

bude 

v učebně. 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

KALINOVÁ 

 

Monday: Online lesson: Unit 2B: 

Sweet Sue and Smart Alec reading 

(Student’s book p. 22) 

Writing assignement – sentences in 

present perfect 

Tuesday: Online lesson – present 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZThLUJGJEk
https://www.youtube.com/watch?v=6ZThLUJGJEk
https://www.youtube.com/watch?v=nVvmODSYMKY
https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q
https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU
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perfect practice - workbook p. 16 

Thursday: Online practice on 

umimeanglicky.cz 

NĚMECKÝ 

JAZKY 

Pronomen im Akkusativ (již 

všechny osobní zájmena ve 

4.pádě) 

- mich,dich, ihn,sie, uns, euch, 

sie /Sie 

 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

RUSKÝ JAZYK Popis osoby – dokončení projektu 

Ústní prezentace na online hodině 

email: lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Vypracuj písemnou práci podle 

zadání v Google učebně. 

Nauč se svoji práci nahlas 

přečíst 

se správnou výslovností. 

DĚJEPIS Druhá republika a situace v ČSR po 

odtržení Sudet 

UČ 46-49 

Online hodina po 8:55-9:40 

 

Budu zkoušet z učiva ČSR před 

a po roce 1929 

ZEMĚPIS Středočeský kraj 

PS 26 UČ 42-44 

Zkontrolujeme téma Praha v PS 

 

Online hodiny: 

9.A út 11:50-12:35 

 

Kvíz-zajímavosti Prahy v GC na 

jedničky pro úspěšné 

PŘÍRODOPIS 

 

Vnitřní geologické děje 

Pohyby litosférických desek 

Přečti si v učebnici text (str. 45 - 

47). 

Setkáme se na online hodině. 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v 

Google 

učebně. 

Podívej se na krátké video o 

pohybech kontinentů. 

Vypracuj odpověď na otázku, 

která 

je v Google učebně. 

FYZIKA 1. Pokračujeme v tématu Vedení 

elektrického proudu – 

„Polovodičová dioda“. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

1. Polovodičová dioda.pdf 

2. Učebnice fyziky str.66-77 

3. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 
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na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

CHEMIE 1. Pokračujeme v tématu 

„Organická chemie – 

Aromatické uhlovodíky“ 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Aromatické uhlovodíky.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str.44-46 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

 

 

 

 

 


