
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 9. C 01. 02. – 05. 02. 2021 

 
PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Česká meziválečná literatura: 

bratři Čapkové 

Mluvnice: Skladba - Souvětí 

souřadné – významový poměr mezi 

větami hlavními 

 

Online hodiny: 

úterý 10:00 

čtvrtek 10:55 

pátek 10:00 

CHEMIE 1. Pokračujeme v tématu 

„Organická chemie – 
Deriváty uhlovodíků“- Úvod 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 
vypracujte do sešitu. 

Online hodina ve středu v 10:00. 

1. Deriváty uhlovodíků.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str. 48-49 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Unit 6B – must, mustn´t, don´t 

have to 

Online hodina v pondělí v 10:55. 

Dále sledujte úkoly a pokyny 

v učebně. 

PŘÍRODOPIS Sopečná činnost a zemětřesení 

Přečti si v učebnici text (str. 50 -

52). 

Setkáme se na online hodině ve 

středu v 11:50. 

 

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. 

MATEMATIKA Opakování učiva ZŠ 

Počítání s mocninami – přirozený 

a záporný celý mocnitel 

Geometrické konstrukce 

Online hodiny budou v úterý 

v 10:55 a v pátek v 8:55. 

Dále sledujte pokyny a úkoly 

v učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Ústecký kraj – příroda a osídlení Online hodina bude ve čtvrtek 

v 11:50. 

DĚJEPIS 2. světová válka – bitva o Británii Učebnice strana 60 – 61 

Zápis si udělej podle prezentace 

v Google učebně. 

Podívej se na video. 

Online hodina v úterý v 11:50. 
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PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK Čtení – nácvik výslovnosti 

7. lekce – opakování slovní zásoby 

Моя комната – slovní zásoba 

Nauč se číst – strana 83/ cv. 22 

Překlad – vyplň úkol v Google 

učebně. 

Opiš si novou slovní zásobu 

z Google učebny do sešitu. 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Procvičování vedlejších vět 

v čase přítomném a budoucím. 

PL i s řešením bude vložen do 

učebny. 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

FYZIKA 1. Nové téma – 

Elektromagnetické záření. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu.  

 

Online hodina ve čtvrtek v 8:55.  

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. 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 9. C  

 

 

 


