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

MATEMATIKA 
Lineární funkce a její 

vlastnosti.  
PS9-2 
Str. 131 / A – 1, 2, 3 

132 / A – 4, 5 
133 / A – 6, 7 

 

 

email: viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

 

Výuková videa: 
 

Funkce. Definiční obor a obor 

hodnot. 
Lineární funkce. 

 

 

 

 Případné další informace budou   
  v Google učebně - 9. A  

 

 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: 

Příslovce- opakování 

Číslovky – druhy, skloňování 

Větný rozbor 

Literatura: 

Literatura mezi světovými válkami: 

Eduard Bass 

Vyplň úkol v Google učebně. 

Prostuduj si materiály v Google 

učebně. 

Procvičíme na online hodině. 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace. 

Podívej se na ukázku. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Pondělí až pátek 

Unit 2D – Question tags 

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 3A – 

relative pronouns practice – 

listening, reading and writing 

(Student’s book p. 33) 

Tuesday: Online lesson: Unit 3A – 

Parts of the body (workbook p. 24) 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Téma: 

 Haben, sein (přítomný čas) – 

test 

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

https://www.youtube.com/watch?v=I0FMRs9J1gY
https://www.youtube.com/watch?v=I0FMRs9J1gY
https://www.youtube.com/watch?v=7jIvPu9SzeM
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 Sein, haben (minulý čas) 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

RUSKÝ JAZYK Город – procvičování slovní zásoby 

 

Čtení a porozumění textu 

Куда ты идёшь? 

email: lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

V pracovním sešitě na straně 79 

samostatně vypracuj cvičení 2, 

3. 

Učebnice: strana 87 - nauč se 

číst 

celý text. 

Nácvik fráze na online hodině, 

časování slovesa идти - 

učebnice 

strana 91. 

DĚJEPIS Domácí a zahraniční odboj, 

Heydrichiáda 

UČ 81-86 

 Online hodina mimořádně 

není 

 Navazujeme na téma z minulé 

hodiny, kdy jsme probrali 

úvod k domácímu a 

zahraničnímu odboji 

 V rámci samostudia si opište 

z prezentace snímky 9,11-12 

ZEMĚPIS Liberecký kraj 

UČ 81-86 

 Online hodina út 11:50-

12:35 

 Doděláme zbylá cv. u 

Libereckého kraje  

PŘÍRODOPIS Vznik a vývoj života na Zemi 

Přečti si v učebnici text (str. 65 - 

67). 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš 

v Google 

učebně. 

Podívej se na video o vzniku 

života 

na Zemi 

Pokud ještě nemáš 

vypracovanou 

prezentaci na vymřelého 

živočicha, 

tak připomínám, že termín 

odevzdání je 31. 3. 

FYZIKA 1. Pokračujeme v tématu – 

Jaderná energie – Atomové 

jádro. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

1. Atomové jádro.pdf 

2. Učebnice fyziky str.126-128 

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. 
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Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

CHEMIE 1. Pokračujeme v novém tématu 

„Organická chemie – Přírodní 

látky“- Úvod 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Přírodní látky - Úvod.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str.69-70 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

 

Nová předvelikonoční nadílka úkolů je tady. Děkuji vám za vaši dosavadní spolupráci a 

trpělivost, což je vzhledem k situaci asi tak jediné, co můžeme dělat. Příští týden také 
očekávejte čtvrtletní hodnocení a informaci k následné třídní schůzce, která proběhne 

opět online. 

 

 

 

 

 


