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MATEMATIKA Řešení soustavy dvou 

lineárních rovnic. 

PS9-2 

Str. 100 / A – 6 

101 / A - 7 

102 / B - 8 

103 / B – 9, C – 10 

Slovní úlohy. 

Str. 105 / A – 1, A – 2 

106 / A - 3 

 

email: viktor.dousa@kamenka- 

celakovice.cz 

 

 Výuková videa 

 

Soustava rovnic - metoda 

dosazovací 

 

Soustava rovnic - metoda 

sčítací 

 
 

 

  
 Případné další informace 

budou   
  v Google učebně - 9. A 

 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: 

Souvětí souřadné a podřadné 

Slovní druhy 

Stavba slova 

Složité souvětí – grafický rozbor 

Literatura: 

Ohlas 1. světové války v literatuře: 

Jaroslav Hašek 

Vyplň pracovní list v Google 

učebně. 

Vyplň DÚ v umimecesky. 

Procvičování na online hodině 

mimořádně v pondělí 4. hodinu. 

 

Napiš si zápis do sešitu 

literatury 

podle prezentace v Google 

učebně 

Podívej se na videa. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Pondělí až pátek 

Unit 2B – Present perfect x past 

simple, since/for/yet 

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 2C: TV 

shows – listening and reading 

(Student’s book p. 24) 

Tuesday: Online lesson: Unit 2C: 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=PtQPAjLHBGo
https://www.youtube.com/watch?v=PtQPAjLHBGo
https://www.youtube.com/watch?v=jolMsRsA35k
https://www.youtube.com/watch?v=jolMsRsA35k
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Vocabulary – nouns and adjectives 

(Student’s book p. 25) 

Thursday: Unit 2C: workbook 

practice p. 18 and 19 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Téma: 

Ukončení lekce 11. (na online 

hodině - online test personal 

pronomen Akkusativ) 

 Ich verstehe + Akkusativ 

 Ich rufe + Akkusativ 

 Für + Akkusativ 

 

Úvod do nové lekce. 

 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Na středu si připravte: 

PS str.38 – první tři cvičení 

Poslechové cvičení při hodině 

Nicos Weg – další pokračování 

filmu pro němčináře 

 

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

RUSKÝ JAZYK Čtení – nácvik výslovnosti 

7. lekce – opakování slovní zásoby 

Моя комната – slovní zásoba 

email: lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Nauč se číst – strana 83/cv. 22 

Překlad – vyplň úkol v Google 

učebně. 

Opiš si novou slovní zásobu 

z Google učebny do sešitu. 

ZEMĚPIS Jihočeský kraj 

PS 28 UČ 46-48 

Online test Praha a 

Středočeský kraj 5. 2. 2021 

bude připraven na pátek 

v čase 12:45-13:05 (bude 

zadán v GC). Nechci vám 

dávat dva testy hned za sebou 

v po a út. Testy odevzdané 

mimo hodinu neberu v potaz, 

tak se prosím zúčastněte. S 

chybějícími žáky se domluvíme 

na termínu doplnění. Prosím, 

dodržujte zadané termíny. 

 

Online hodina: 

úterý 11:50-12:35 
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DĚJEPIS 

 

Velká vlastenecká válka  

UČ 62-64 

Platí online varianta testu 

z ČSR v PONDĚLÍ 1. 2., test 

z ČSR po roce 1929 a Druhá 

republika bude v GC 

zveřejněn od 9:00. Testy 

odevzdané mimo hodinu neberu 

v potaz, tak se prosím 

zúčastněte. S chybějícími žáky 

se domluvíme na termínu 

doplnění. Prosím, dodržujte 

zadané termíny. 

 

Online hodina: pondělí 8:55-

9:40 

 

K novému učivu doporučuji 

video k tématu: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=K2FaV83BOlQ&list=PLQ78

PRgtU6RS2Bzq4FIKhtF4123hMR

PaE 

 

Je to osmidílný cyklus o celé 

vlastenecké válce a jednotlivých 

operacích. Můžete si pustit i ty 

další sami. Tento dokument je 

velmi dobře zpracovaný. 

PŘÍRODOPIS Sopečná činnost a 

zemětřesení 

Přečti si v učebnici text (str. 50 - 

52). 

Setkáme se na online hodině. 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v 

Google 

učebně. 

Podívej se na krátké video o 

zemětřesení. 

Vypracuj odpověď na otázku, 

která je v Google učebně. 

FYZIKA 1. Nové téma – Elektromagnetické 

záření. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Elektromagnetické záření.pdf 

2. Učebnice fyziky str.86-95 

3. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

CHEMIE 1. Pokračujeme v tématu 

„Organická chemie – Deriváty 

uhlovodíků“- Úvod 

1. Deriváty uhlovodíků.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str.48-49 

4. Doplňkové video na 

https://www.youtube.com/watch?v=K2FaV83BOlQ&list=PLQ78PRgtU6RS2Bzq4FIKhtF4123hMRPaE
https://www.youtube.com/watch?v=K2FaV83BOlQ&list=PLQ78PRgtU6RS2Bzq4FIKhtF4123hMRPaE
https://www.youtube.com/watch?v=K2FaV83BOlQ&list=PLQ78PRgtU6RS2Bzq4FIKhtF4123hMRPaE
https://www.youtube.com/watch?v=K2FaV83BOlQ&list=PLQ78PRgtU6RS2Bzq4FIKhtF4123hMRPaE
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2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

 

Milí deváťáci, bohužel začínáme i další pololetí online. Chci vás povzbudit a motivovat 

vzhledem k přijímačkám, abyste vynaložili maximální úsilí při distanční výuce a 
zodpovědně se na přijímací zkoušky připravovali. Prosím, plňte pokyny vyučujících, 

odevzdávejte úkoly včas a dodržujte určené termíny (ať nemáte zbytečné pětky) a 
pokud je to možné, účastněte se online hodin, které připravujeme pro vás. A 

zachovejte si duševní pohodu. 

 

S pozdravem 

Mgr. Hana Altmanová 

 

 


