
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 9. C 08. 02. – 12. 02. 2021 

 
PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Česká meziválečná literatura: 

K. Čapek – Bílá nemoc, Krakatit 

Mluvnice: Zvláštnosti větné 

skladby – samostatný větný člen 

(uč. str. 72) 

Online hodiny: 

úterý 10:00 

čtvrtek 10:55 

pátek 10:00 

CHEMIE 1. Pokračujeme v tématu 

„Organická chemie – 

Deriváty uhlovodíků“- 

Halogenderiváty 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 
vypracujte do sešitu. 

 

Online hodina ve středu v 10:00. 

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. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Unit 6B – must, mustn´t, don´t 

have to – practice 

6C - Vocabulary 

Online hodina v pondělí v 10:55. 

Dále sledujte úkoly a pokyny 

v učebně. 

PŘÍRODOPIS Vnější geologické děje – 

zvětrávání a působení zemské tíže. 

Přečti si v učebnici text (str. 53 -

55). 

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 krátká videa o 

pískovcových skalních městech. 

Vypracuj odpověď na otázku, 

která je v Google učebně. 

MATEMATIKA Opakování učiva ZŠ - Převody 

jednotek 

Lineární rovnice o dvou 

neznámých 

Online hodiny budou v úterý 

v 10:55 a v pátek v 8:55. 

Dále sledujte pokyny a úkoly 

v učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Ústecký kraj – hospodářství, 

cestovní ruch 

Online hodina bude ve čtvrtek 

v 11:50. 

DĚJEPIS 2. světové válka – pracovní list 

Útok Německa na Balkán 

Válka se SSSR 

Vypracuj úkol v Google učebně. 

Zápis si udělej podle prezentace a 

podívej se na videa. 

Online hodina v úterý v 11:50. 
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PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK Čtení – nácvik výslovnosti 

Где ты живёшь?  

Мой дом – seznámení s novou 

slovní zásobou 

Nauč se číst – strana 83/cv. 22 

Nácvik nové fráze na online hodině. 

Opiš si novou slovní zásobu z 

Google učebny do sešitu. 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Procvičování vedlejších vět - 

přehled podřadících spojek a jejich 

užití v souvětí 

Čtení 

PL najdete v Učebně 

Erlkönig - text vložen do Učebny 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

FYZIKA 1. Nové téma – Zdroje záření. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu.  

 

 

Online hodina ve čtvrtek v 8:55.  

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. 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 9. C  

 

 

 


