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

MATEMATIKA Podobnost, koeficient 

podobnosti. 

PS9-1 

Str. 57 / A – 16, 17, 18, B – 19 

58 / B – 21, 22 

59 / C – 23 

Obvod a obsah rovinných 

obrazců. (opakování) 

PS9-2 

Str. 155 / A – 11, 12 

156 / A – 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 - skloňování zájmena 

jenž 

Příslovce, příslovečné spřežky 

Větný rozbor - procvičování 

Literatura: 

Literatura mezi světovými válkami: 

Karel Čapek – opakování 

Karel Poláček – život a dílo 

Vyplň úkol v umimecesky.cz 

Procvičení na online hodině. 

Vyplň zadaný úkol v Google 

učebně. 

 

Zopakuj si učivo a vypracuj 

pracovní list v Google učebně. 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace. 

Podívej se na ukázku. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Pondělí až pátek 

Unit 2D – Question tags; everyday 

English 

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

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

KALINOVÁ 

Monday: Online lesson: Unit 3 – 

Health and safety, 3A – You and 

your body (Student’s book p. 32) 

Tuesday: Online lesson: Unit 3A – 

relative pronouns 

Thursday: Online practice on 

umimeanglicky.cz (Parts of the 

body) 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

NĚMECKÝ 

JAZYK 
Téma: 

 Deshalb, aber, und, oder – 

procvičování, stavba věty 

 Na online hodinu si připravte 

úkol zadaný v GC (dokončení 

vět se spojkou deshalb, aber, 

oder) 

 Stavba věty v němčině 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

RUSKÝ JAZYK Город – nová slovní zásoba 

Překlad a porozumění textu 

Nácvik čtení 

email: lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Učebnice: strana 86- 87 práce 

s textem – nauč se číst část 1. 

– 7. 

Nauč se novou slovní zásobu. 

DĚJEPIS Zahraniční odboj a atentát na 

Heydricha  

UČ 81-86 

Zkouším jednoho z tématu 

Protektorát ČaM 

 

Online hodina: po 8:55-9:40 

ZEMĚPIS Liberecký kraj 

UČ 59-61 PS 33 

Test Kraj Karlovarský a Ústecký 

v online hodinách 

Uděláme společně strany v UČ a 

PS 

Liberecký kraj 

Online hodina: 

út 11:50-12:35 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS Podzemní voda a prameny 

Přečti si v učebnici text (str. 65). 

Setkáme se na online hodině. 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v 

Google 

učebně. 

Podívej se na video o vodě. 

Pokud ještě nemáš 

vypracovanou 

prezentaci na vymřelého 

živočicha, 

tak připomínám, že termín 

odevzdání se blíží (31. 3.)! 

FYZIKA 1. Nové téma – Jaderná energie – 

Stavba atomu. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Stavba atomu.pdf 

2. Učebnice fyziky str.124-125 

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“- Estery 

karboxylových kyselin 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Estery karboxylových 

kyselin.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str.67-68 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

Vládní priority ohledně návratu žáků do školy se zdají být velmi proměnlivé. Pro mě 
jste prioritou vy a spolu s ostatními vyučujícími děláme maximum pro to, abyste se 

něco naučili a připravili se na přijímací zkoušky. Prosím, nenechte v tomto úsilí 
vyučující samotné a přispějte k výsledku vaší aktivitou. Na střední škole budou 

očekávat, že jsme vás to naučili na základní škole, tak ať jste připraveni. Přeji vám 

pěkný předvelikonoční týden. 

 


