
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 9. C 04. 01. – 08. 01. 2021 

 
PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Literatura – E. M. Remarque 

Mluvnice – Souvětí podřadné 

Online hodiny budou v úterý a v 

pátek od 10:00. 

CHEMIE 1. 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“ 

Online hodina ve středu v 10:00. 

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. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Unit 6A – Vocabulary, Should x 

shouldn´t 

Online hodina bude krátce v úterý 

4. vyučovací hodinu (půlená 

s matematikou) a v pátek v 11:50.  

PŘÍRODOPIS Usazené horniny - organogenní 

Přečti si v učebnici text (str. 40 -

42). 

Setkáme se na online hodině ve 

středu v 11:50. 

 

Do sešitu si dokonči zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v Google 

učebně. 

Podívej se na krátká videa o ropě 

a zkamenělinách ve vápencích.  

Vypracuj odpověď na otázku, 

která je v Google učebně. 

MATEMATIKA Opakování učiva ZŠ 

Rovnice (nejen s neznámou ve 

jmenovateli) 

Online hodiny budou v úterý 

v 10:55 a v pátek v 8:55.  

Dále sledujte pokyny a úkoly 

v učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Jihočeský kraj (cestovní ruch) 

Plzeňský kraj (přírodní podmínky) 

Online hodina bude ve čtvrtek 

v 11:50. 

DĚJEPIS Druhá republika – přečti si text 

v učebnici na straně 46 – 49. 

Podrobnosti si vysvětlíme na online 

hodině v úterý v 11:50. 

Udělej si zápis do sešitu podle 

prezentace v Google učebně. 

Podívej se video. 
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PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK Одежда – osvojení nové slovní 

zásoby 

Nácvik čtení – strana 82 / cvičení 

20 a) 

 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

Zapiš si novou slovní zásobu do 

malého sešitu. Najdeš ji 

v dokumentu v Google učebně. 

Procvič si slovní zásobu ve cvičení 

v Google učebně. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Procvičování přídavných jmen v 

přívlastku: 

- po členu určitém 

- po členu neurčitém 

- bez členu 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

PL najdete v 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.  

 

Online hodina ve čtvrtek v 8:55.  

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. 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 9. C  

 

 

 


