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MATEMATIKA Slovní úlohy. 

PS9-2 

Slovní úlohy o práci. 

121 / A – 9, B – 10 

 

Slovní úlohy na směsi. 

123 / A – 1 

124 / A – 2, 3, 4 

125 / B – 5, B – 6, B - 7 

126 / B – 8 

 

email: 

viktor.dousa@kamenka- 

celakovice.cz 

Výuková videa: 
 

Úlohy o společné práci 
 

Úlohy o směsích 
 

Slovní úlohy - směsi 
 

 

  
 Případné další informace budou   
  v Google učebně - 9. A 

 

 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: 

Slovesa – určování 

mluvnických 

kategorii 

Přechodník 

 

Literatura: 

Generace buřičů v české 

literatuře 

Petr Bezruč 

Vyplň úkol zadaný v Google učebně. 

Vyplň úkol v umimecesky.cz 

Výklad na online hodině. 

 

Napiš si zápis do sešitu literatury 

podle prezentace v Google učebně. 

Přečti si ukázky. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

KALINOVÁ 

Monday: Online lesson: 

been/gone 

and question tags practice 

(workbook p. 20 and 21 

check) 

Tuesday: Online lesson: Unit 

2D 

Culture – Teenagers‘ reading 

habits 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=evINBmcK_s0
https://www.youtube.com/watch?v=RwrWnmI6JYs
https://www.youtube.com/watch?v=UKvo6hLkJVU
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– reading (Student’s book p. 

28) 

Thursday: Project task – 

write a 

biography of a pop, sports 

or film 

star 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Pondělí až pátek 

Unit 2C – Vocabulary, Word 

classes 

Online hodina bude v pondělí 

v 10:00 – odkaz pro připojení bude 

v učebně. 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Téma: 

 Mein Geburtstag, meine 

Geburtstagsparty 

 Video Nicos Weg 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

Online hodina NJ ve středu 

není! (jsem v nemocnici). 

Pokud naplánuji náhradní 

hodinu – včas se dozvíte. 

V každém případě v google 

učebně máte zadanou 

samostatnou práci. Viel Spaß! 

RUSKÝ JAZYK Čtení se správnou 

výslovnosti 

Мой дом, моя комната 

Poslech s porozuměním 

Překlad 

email: 

lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Nauč se číst – strana 83/cv. 22 

Procvičování konverzace na online 

hodině. 

Nauč se novou slovní zásobu. 

Vyplň úkol v Google učebně. 

DĚJEPIS Důsledky 2. Světové války 

UČ 67-69 

Zkouším DVA lidi z témat Válka 

v Evropě 1944-1945 a Tichomoří 

 

Test z témat Velká vlastenecká 

válka a Válka v Evropě 1944-1945 

bude připraven v učebně 17. března, ať 

máte po prázdninách klid.  

 

Online hodina: Po 8:55-9:40 

ZEMĚPIS Ústecký kraj 

UČ 55-57 PS 31 

ONLINE TEST JIHOČESKÝ A 

PLZEŇSKÝ KRAJ ve vaší online 

hodině 

Online hodiny: 

9.A út 11:50-12:35 
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PŘÍRODOPIS Vnější geologické děje – 

činnost větru a organismů 

Přečti si v učebnici text (str. 

59 - 

60). 

Setkáme se na online 

hodině. 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v Google 

učebně. 

Podívej se na video o působení 

člověka na krajinu. 

Vypracuj odpověď na otázku, která 

je v Google učebně. 

FYZIKA  1. Pokračujeme v tématu – 

Světelné jevy – Lom světla. 

2. Kontrolní otázky jsou 

uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Lom světla.pdf 

2. Učebnice fyziky str.104-109 

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“- Kyslíkaté 

deriváty 

uhlovodíků, Alkoholy 

2. Kontrolní otázky jsou 

uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Kyslíkaté deriváty 

uhlovodíků - Alkoholy.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str.54-58 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

 

Milí deváťáci, opět plníme plán na 100 %. Věřím, že toho 15. března se už opravdu ve 
škole sejdeme. Prosím, nepolevujte v úsilí, plňte nadále úkoly a zachovejte si pozitivní 

mysl.  


