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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA 
Slovní úlohy. 
PS9-2 
Str. 106 / A – 4 
       107 / A - 5   
       108 / A – 8, 9 
       109 / A – 10, B - 11  
Slovní úlohy o pohybu. 
        111 / A – 1 
        112 / A – 2, 3 
        113 / A – 4, 5 

 
email: viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

 

Výuková videa: 
 

Jednoduché slovní úlohy 
 

Slovní úlohy o pohybu 
 

 

 

 

  
 Případné další informace budou   
  v Google učebně - 9. A  

 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: 

Složité souvětí – grafický rozbor 

Způsoby tvoření slov 

Slovesa – mluvnické kategorie 

Literatura: 

Generace buřičů v české literatuře 

Fráňa Šrámek 

Vyplň úkol zadaný v Google 

učebně. 

Procvičíme na online hodině. 

Vyplň úkol v umimecesky.cz 

 

Napiš si zápis do sešitu 

literatury 

podle prezentace v Google 

učebně. 

Podívej se na ukázky. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

KALINOVÁ 

Monday: Online lesson: Unit 2D – 

been/gone and question tags 

(Student’s book p. 27) 

Tuesday: Online lesson: Unit 2D 

workbook exercises (p. 20 and 21) 

Thursday: Online practice on 

liveworksheets.com (question tags) 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Pondělí až pátek 

Unit 2C – Vocabulary, reading, 

present parfect x past simple 

practice 

Online hodina bude v pondělí 

v 10:00 – odkaz pro připojení 

bude 

v učebně. 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
https://www.youtube.com/watch?v=T2OEq1bOwQY
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Téma: 

 Partys –wir planen eine 

Party 

 Video Nicos Weg (k 

videu budou vždy kvízy 

v google učebně) 

 Poslechová cvičení 

 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

 

RUSKÝ JAZYK Čtení se správnou výslovnosti 

Мой адрес 

Мой дом – procvičování slovní 

zásoby 

email: lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Nauč se číst – strana 83/cv. 22 

Procvičování fráze na online 

hodině. 

Uč se postupně novou slovní 

zásobu. 

DĚJEPIS Válka v Tichomoří a důsledky 2. 

Světové války 

UČ 66-68 

Nezapomeňte na pondělí: Test 

ppt. 2 2. Světová válka 

(Začátek, napadení Polska, 

Francie a Skandinávie) 

Začneme téma Válka 

v Tichomoří: Japonsko vs. USA 

atd. 

Online hodina: po 8:55-9:40 

ZEMĚPIS Karlovarský kraj 

UČ 52-54 PS 30 

Budu zkoušet DVA lidi: 

Jihočeský a Plzeňský kraj. 

Napíšeme si z nich test ten 

příští týden ve vaší online 

hodině. 

Online hodina: 

9.A út 11:50-12:35 

 

PŘÍRODOPIS Vnější geologické děje – 

zvětrávání a působení zemské 

tíže. 

Přečti si v učebnici text (str. 53 - 

55). 

Setkáme se na online hodině. 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v 

Google 

učebně. 

Podívej se na krátká videa o 

pískovcových skalních městech. 

Vypracuj odpověď na otázku, 

která 

je v Google učebně. 



3 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

FYZIKA 1. Nové téma – Zdroje záření. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Zdroje záření.pdf 

2. Učebnice fyziky str.96-100 

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 – Deriváty 

uhlovodíků“- Halogenderiváty 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Halogenderiváty.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str.50-52 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

 

Zdravím vás v dalším týdnu s distanční výukou. Konec nouzového stavu bohužel 

neznamená zatím žádné změny pro vaši docházku. Prosím, nepolevujte v úsilí a 

nepodceňujte zejména přípravu na přijímací zkoušky.  

 

„Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme 
a které poznáváme.“ — Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l. 
 

I když nejste ve škole, tak hledejte, poznávejte a přijímejte nové podněty. 

 

 

 

 

 


