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MATEMATIKA Lineární rovnice, slovní úlohy 

(opakování) 

PS9-1 

Str. 12 / A – 2, 3 

13 / A – 4, 6 

14 / A – 7, 8, 9 

Řešení lineární rovnice 

s neznámou ve jmenovateli 

(nová látka) 

Str. 79 / A – 1, 2 

80 / A – 3 

email: viktor.dousa@kamenka- 

celakovice.cz 

Výuková videa 

 

Nová látka: 

Rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 

 

Případné další informace budou 

v Google učebně - 9. A 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice : 

Psaní velkých písmen 

Druhy vět vedlejších – procvičování 

Interpunkce v souvětí podřadném 

Literatura: 

Spisovatelé 19. století 

Literární moderna – Oscar Wilde 

Vyplň DÚ v umimecesky 

 

Vyplň úkol v Google učebně. 

 

Referát je zadán v Google 

učebně. 

Napiš si zápis do sešitu podle 

prezentace. 

Online hodiny paní uč. Šudové: 

český jazyk : úterý 4. hodina 
                     čtvrtek 2. hodina 
příprava na zkoušky : úterý 7. hodina 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Pondělí až pátek 

Unit 2A – Vocabulary, Present 

perfect 

Online hodina bude ve čtvrtek 

v 11:50 – odkaz pro připojení 

bude 

v učebně. 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

KALINOVÁ 

Monday: Online lesson: Unit 2: 

Fame and fortune, verbs + 

prepositions, Stunt doubles reading 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 
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(S’s book p. 20) 

Tuesday: Online consultation, 

workbook p. 14 

Thursday: Online pracovní list: 

„Unit 1 revision“ on 

liveworksheets.com 

 

Online hodiny: 

Po: 3. hodina 

Út: 2. hodina 

RUSKÝ JAZYK Одежда – osvojení nové slovní 

zásoby 

Nácvik čtení – strana 82/ cvičení 

20a) 

email: lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Zapiš si a nauč se novou slovní 

zásobu do malého sešitu. 

Najdeš ji 

v dokumentu v Google učebně. 

Procvič si slovní zásobu ve 

cvičeních v Google učebně. 

 

ruština : středa 2. hodina 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Téma: 

Pronomen – Nominativ, Akkusativ 

Verb – nehmen, tragen 

Personenbeschreibung 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

DĚJEPIS ČSR před rokem 1929 

ČSR ve 30. letech – krize 

v Sudetech, Mnichovská dohoda a 

rozbití ČSR 

V GC bude připraven online test 

ze zelené prezentace 

(Československá republika) jak 

jsme se před svátky dohodli 

Nové ppt. najdete v GC 

Online hodina po 8:55-9:40 

ZEMĚPIS Kraje České republiky 

PS 24 UČ 36 

V učebně budete mít pracovní 

list na Kraje České republiky na 

jedničky pro úspěšné. Budu 

zkoušet online (na konci hodiny 

si vyzkouším vybrané žáky) 

z tématu Hospodářství ČR- 

průmysl, služby, doprava 

Online hodiny: 

9.A út 11:50-12:35 

 

PŘÍRODOPIS Usazené horniny - 

organogenní 

Přečti si v učebnici text (str. 40 - 

42). 

Do sešitu si dokonči zápis podle 

prezentace, kterou najdeš 

v Google 

učebně. 

Podívej se na krátká videa o 

ropě a 

zkamenělinách ve vápencích. 
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Setkáme se na online hodině. Vypracuj odpověď na otázku, 

která 

je v Google učebně. 

FYZIKA 1. Pokračujeme v tématu Vedení 

elektrického proudu – „V 

plynech“ a „V polovodičích“. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu.  

 
Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

 

1. Vedení elektrického proudu v 

plynech.pdf 

2. Vedení elektrického proudu v 

polovodičích.pdf 

3. Učebnice fyziky str.55-64 

4. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

5. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

6. Online výuka podle rozvrhu. 

 

CHEMIE Pokračujeme v tématu 

„Organická chemie – 

Nenasycené uhlovodíky, Alkeny“ 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

3. Pracovní list – „Procvičování 

názvosloví nasycených 

uhlovodíků“ 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Alkeny.pdf 

2. Pracovní list – Procvičování 

názvosloví nasycených 

uhlovodíků.pdf 

3. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

4. Učebnice chemie str.41-42 

5. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

6. Online výuka podle rozvrhu. 

 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

 

 

 

 

 


