
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 9. C 25. 01. – 28. 01. 2021 

 
PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Meziválečná literatura: Ivan 

Olbracht 

Mluvnice: Souvětí souřadné – 

významový poměr mezi větami 

 

Online hodiny: 

úterý 10:00 

čtvrtek 10:55 

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 

Online hodina ve středu v 10:00. 

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. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Units 6B – Vocabulary; must x 

mustn´t 

Online hodina v pondělí v 10:55. 

Dále sledujte úkoly a pokyny 

v učebně. 

PŘÍRODOPIS Vnitřní geologické děje 

Vrásy, zlomy 

Přečti si v učebnici text (str. 47 -

49). 

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 – přirozený 

a záporný celý mocnitel 

Geometrické konstrukce 

Online hodina bude v úterý 

v 10:55.  

Dále sledujte pokyny a úkoly 

v učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Karlovarský kraj – hospodářství, 

cestovní ruch 

Online hodina bude ve čtvrtek 

v 11:50. 

DĚJEPIS Prezentace referátů 

Rozpoutání 2. světové války 

Učebnice strana 57 – 60           

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 Кто нa кого похож? – učebnice 

strana 81 - 82 

Čtení s porozuměním 

 

Zapiš si do sešitu žluté rámečky. 

Procvičíme si na online hodině. 

Nauč se číst – strana 83/ cv. 22 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Vedlejší věty po spojkách weil, 

wenn, als 

(hlavní věta jako 2. a další v 

souvětí) 

 

PL s vysvětlením a dalším 

procvičením najdete v Učebně 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

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. 

 

Online hodina ve čtvrtek v 8:55.  

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. 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 9. C  

 

 

 


