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

MATEMATIKA Podobnost, koeficient 

podobnosti. 

PS9-1 

Str. 53 / A – 2, 3, 4 

54 / A – 5, 6 

55 / A – 7, 10, 11 

56 / A – 12, 13, 14, 15 

 

email: viktor.dousa@kamenka- 

celakovice.cz 

Výuková videa: 
 

Dělení úseček v daném poměru. 
Změna úsečky v daném 

poměru. 
Podobnost trojúhelníků. 

 

 

 Případné další informace budou   
  v Google učebně - 9. A 

 

 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: 

Zájmena - určování druhů, 

skloňování, shrnutí učiva 

Větný rozbor 

 

Literatura: 

Literatura mezi světovými válkami: 

Karel Čapek - dílo 

Vyplň úkol zadaný v Google 

učebně. 

Vyplň úkol v umimecesky.cz 

Procvičení na online hodině. 

 

Napiš si zápis do sešitu 

literatury 

podle prezentace v Google 

učebně. 

Přečti si ukázky. 

Učivo si vysvětlíme na online 

hodině. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Pondělí až pátek 

Unit 2D – Kids 

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 2 

revision exercises 

Tuesday: Online lesson: Unit 2 

Online test 

Thursday: Unit 3 – Parts of the 

body – new vocabulary 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=lF5yHEOhASE&list=RDCMUCaf4qbeO5bouuQpQI_hILSQ&start_radio=1&t=0&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=1I87yuVlfXo&list=RDCMUCaf4qbeO5bouuQpQI_hILSQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1I87yuVlfXo&list=RDCMUCaf4qbeO5bouuQpQI_hILSQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MuAhK-dqz8s
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NĚMECKÝ 

JAZYK 

Téma: 

 Deshalb, aber, und, oder – 

procvičování, stavba věty 

 Video Nicos Weg 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

RUSKÝ JAZYK Город – nová slovní zásoba 

Překlad a porozumění textu 

email: lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Učebnice: strana 86- 87 práce 

s textem 

Opiš si do sešitu novou slovní 

zásobu, kterou najdeš v Google 

učebně. 

ZEMĚPIS Liberecký kraj  

UČ 59-61 PS 33  

 Zkouším DVA: Karlovarský a 

Ústecký kraj 

 

 23. 3. test z krajů Karlovarský a 

Ústecký 

 

Online hodina: úterý 11:50-12:35 

 

DĚJEPIS Domácí odboj v Protektorátu ČaM 

UČ 79-81 

Test z témat Velká 

vlastenecká válka a Válka 

v Evropě 1944-1945 bude 

připraven v učebně 17. Března 

v čase 11:00 – 11:30. Řekneme 

si více během hodiny v pondělí. 

Budu zkoušet z Protektorátu a 

jeho vzniku 

 

Online hodina: pondělí 8:55-

9:40 

PŘÍRODOPIS Třídění půd podle půdního 

horizontu 

Přečti si v učebnici text (str. 63 - 

64). 

Setkáme se na online hodině. 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v 

Google 

učebně. 

Podívej se na video o půdách. 

Rozhodni se, které vymřelé 

zvíře si 

vybereš ke zpracování do 

prezentace. Začni na prezentaci 

pracovat. 

Vypracuj odpověď na otázku, 

která 

je v Google učebně. 

FYZIKA 1. Pokračujeme v tématu – 

Světelné jevy – Optická 

zařízení. 

1. Optická zařízení.pdf 

2. Učebnice fyziky str.115-123 

3. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 
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2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

CHEMIE 1. Pokračujeme v tématu 

„Organická chemie – Deriváty 

uhlovodíků“- Karboxylové 

kyseliny 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Karboxylové kyseliny.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str.62-66 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

 

Moji milí, objevují se sice různé plány ve školství, úřední maturitou počínaje, 
posunutím přijímacích zkoušek konče…avšak žádný plán na to, jak vás vrátit do školy. 

Mohu vám nabídnout jen další týdenní plán a požádat vás opět, abyste vydrželi a dělali, 

co nejvíce můžete… 

 

 

 

 

 

 


