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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- 

Výuková videa: 
 

Jednoduché slovní úlohy 
 

Slovní úlohy o pohybu 
 

 

 

 

  
 Případné další informace budou   
  v Google učebně - 9. A 

 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: 

Souvětí souřadné a podřadné 

Složité souvětí – grafický rozbor 

Způsoby tvoření slov 

 

Literatura: 

Ohlas 1. světové války v literatuře- 

opakování 

Ernest Hemingway 

Vyplň úkol zadaný v Google 

učebně. 

Procvičíme na online hodině. 

Učebnice strana 22- přečti si 

text. 

 

Vyplň pracovní list v Google 

učebně. 

Napiš si zápis do sešitu 

literatury 

podle prezentace v Google 

učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Pondělí až pátek 

Unit 2B – Present perfect x past 

simple, since/for/yet – practice 

Unit 2C - Vocabulary 

Online hodina bude v pondělí 

v 10:00 – odkaz pro připojení 

bude 

v učebně. 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

KALINOVÁ 

Monday: Online lesson: Unit 2C - 

Wheel of fortune listening, 

workbook check 

Tuesday: Online lesson: Unit 2D 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
https://www.youtube.com/watch?v=T2OEq1bOwQY
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Kids – listening and reading 

Thursday: Online practice on 

umimeanglicky.cz – Cinema and TV 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Téma: 

 Partys –wir planen eine 

Party 

 Neune Vokabeln 

 Leseverstehen 

 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Na středu si připravte: 

PS str.38 – první tři cvičení 

Poslechové cvičení při hodině 

Nicos Weg – další pokračování 

filmu pro němčináře (v úvodu 

hodiny vždy projdeme). 

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

RUSKÝ JAZYK Čtení – nácvik výslovnosti 

Где ты живёшь? 

Мой дом – seznámení s novou 

slovní zásobou 

email: lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Nauč se číst – strana 83/cv. 22 

Nácvik nové fráze na online 

hodině. 

Opiš si novou slovní zásobu 

z Google učebny do sešitu. 

ZEMĚPIS Plzeňský kraj 

UČ 49-51 PS 29 

Budu zkoušet JEDNOHO 

z tématu Jihočeský kraj 

 

Začínáme téma Plzeňský kraj 

 

Online hodiny: 

9.A út 11:50-12:35 

9.B pá 10-10:45 

DĚJEPIS Velká vlastenecká válka  

UČ 62-64 

Budu zkoušet DVA lidi, jednoho 

z výše uvedeného a druhého 

z Velké vlastenecké války 

Příští týden si napíšeme test 

na prezentaci 2. Světová 

válka (Začátek, napadení 

Polska, Francie a 

Skandinávie) 

 

Online hodina: po 8:55-9:40 

PŘÍRODOPIS Vnější geologické děje – 

zvětrávání a působení zemské 

tíže. 

Přečti si v učebnici text (str. 53 - 

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, 
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55). 

Setkáme se na online hodině. 

která 

je v Google učebně. 

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. 

 

Milí deváťáci, vydržte prosím ještě tento režim. Zvláště vás prosím, abyste se 
nezapomněli účastnit online hodin, odevzdávat úkoly a plnit pokyny vyučujících. 

Nezanedbávejte přípravu na přijímací zkoušky, ale ani sebe a svou duševní pohodu. 
Prosím, pokud zadám test, očekávám, že na tu hodinu dorazíte, případně se omluvíte 

předem a dohodneme se na náhradním termínu. Nebudete li si testy plnit a budete se 

vyhýbat svým povinnostem, můžeme to řešit s kolegy formou deklasifikace v srpnu.  

 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

 

 

 

 

 


