
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 9. C 18. 01. – 22. 01. 2021 

 
PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Meziválečná literatura: Romain 

Rolland 

Mluvnice: Souvětí souřadné 

(uč. strana 86) 

 

Online hodiny: 

úterý 10:00 

čtvrtek 10:55 

pátek 10:00. 

CHEMIE 1. Pokračujeme v tématu 

„Organická chemie – 

Aromatické uhlovodíky“ 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Online hodina ve středu v 10:00. 

1. Aromatické uhlovodíky.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str. 44 - 46 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 
v učebně Google classroom. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Units 6AB – Should x shouldn´t, 

vocabulary, Problems - listening 

Online hodina v pondělí v 10:55. 

Dále sledujte úkoly a pokyny 

v učebně. 

PŘÍRODOPIS Vnitřní geologické děje 

Pohyby litosférických desek 

Přečti si v učebnici text (str. 45 -

47). 

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 

pohybech kontinentů. 

Vypracuj odpověď na otázku, 

která je v Google učebně. 

MATEMATIKA Opakování učiva ZŠ 

Počítání s mocninami a 

odmocninami 

Geometrické konstrukce 

Online hodiny budou v úterý 

v 10:55 a v pátek v 8:55.  

Dále sledujte pokyny a úkoly 

v učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Karlovarský kraj – přírodní 

podmínky, vývoj osídlení 

Online hodina bude ve čtvrtek 

v 11:50. 

DĚJEPIS Kultura mezi světovými válkami 

 

Významná osobnost české 

kultury 

Učebnice strana 50 – 56           

Zápis si udělej podle prezentace 

v Google učebně. 

Vypracuj krátký referát podle 

zadání v Google učebně. 

Online hodina v úterý v 11:50. 
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PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK   Popis osoby – dokončení projektu 

  Ústní prezentace na online hodině 

Vypracuj písemnou práci podle 

zadání v Google učebně. 

Nauč se svoji práci nahlas přečíst 

se správnou výslovností. 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Vedlejší věty – spojka „weil“ PL (bude známkovaný) – příd. jm., 

předlož. vazby, čas budoucí, 

přítomný, minulý 

Vedlejší věty – přehled a procvičení 

podle příkladu 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

 

FYZIKA 1. Pokračujeme v tématu Vedení 

elektrického proudu – 

„Polovodičová dioda“. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu.  

 

Online hodina ve čtvrtek v 8:55.  

1. Polovodičová dioda.pdf 

2. Učebnice fyziky str. 66 - 77 

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  

 

 

 


