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MATEMATIKA Řešení soustavy dvou 

lineárních rovnic. 

PS9-2 

Str. 95 / A - 1 

96 / A – 2 

97 / A - 3 

98 / A - 4 

99 / A - 5 

 

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 : 

Procvičování pravopisu 

Interpunkce v souvětí souřadném 

Složité souvětí – grafický rozbor 

Literatura: 

Ohlas 1. světové války v literatuře 

Romain Rolland 

Vyplň úkol v Google učebně. 

Vyplň DÚ v umimecesky. 

Procvičování na online hodině. 

 

Napiš si zápis do sešitu 

literatury 

podle prezentace v Google 

učebně 

Práce s textem na online 

hodině. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Pondělí až pátek 

Unit 2B – Vocabulary, 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: 

Present perfect with since and for 

Tuesday: Online lesson: Present 

perfect practice - workbook p. 17 

Thursday: Present perfect online 

practice on liveworksheets.com 

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
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NĚMECKÝ 

JAZYK 

Pronomen im Akkusativ (již 

všechny osobní zájmena ve 

4.pádě) – téma z minulého týdne 

(budeme procvičovat již všechny 

zájmena 1. a 4. pád) 

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

sie /Sie 

 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

V google učebně najdete také 

úlohy, které je nutné 

vypracovat do středeční online 

hodiny (kontrola). 

RUSKÝ JAZYK Кто нa кого похож? – učebnice 

strana 81 - 82 

Čtení s porozuměním 

email: lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Zapiš si do sešitu žluté 

rámečky. 

Procvičíme si na online hodině. 

Nauč se číst – strana 83/ cv.22 

DĚJEPIS Meziválečná věda a kultura UČ 50-

56  

Druhá světová válka UČ 57-59 

Samostudium na příští týden, 

pracovní list Meziválečná věda a 

kultura na jedničky pro úspěšné 

(už na nové pololetí) 

Začneme společně 2. Světovou 

válku  

Online hodina: pondělí 8:55-

9:40 

 

Test z tématu ČSR po roce 

1929 a Druhá republika bude 

připraven na 1. 2. v GC 

online. Pokud by byl však 

umožněn návrat do škol, 

můžeme jej napsat až 3. 2. 

ve škole. Upřesníme dle 

situace 

ZEMĚPIS Středočeský kraj 

PS 26 UČ 42-44 

Společně si doplníme stranu 26 

a domluvíme se na test: Praha 

+ Středočeský kraj na 5. 2. 

dle situace online 

nebo live ve škole 

Online hodina: 

9.A út 11:50-12:35 

PŘÍRODOPIS Vnitřní geologické děje 

Vrásy, zlomy 

Přečti si v učebnici text (str. 47 - 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v 

Google 

učebně. 

Podívej se na krátké video o 
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49). 

Setkáme se na online hodině. 

pohybech kontinentů. 

Vypracuj odpověď na otázku, 

která 

je v Google učebně. 

FYZIKA 1. Nové téma – Bezpečné 

zacházení s elektrickými 

zařízeními. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

3. Vyplnit kvíz – KVIZ_F9_003 – 

Vedení elektrického proudu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Bezpečné zacházení 

s elektrickými zařízeními.pdf 

2. Učebnice fyziky str.78-85 

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 – 

Uhlovodíky“- Souhrnné 

opakování 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

3. Vypracujte KVIZ_CH9_005 - 

Uhlovodíky 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Souhrnné opakování - 

Uhlovodíky.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str.35-47 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

 

 

 

 

 


