
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 9. C 15. 03. – 19. 03. 2021 

 
PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Světová meziválečná literatura: 

George Orwell 

Mluvnice: skladba – rozbor 

složitého souvětí 

Online hodiny: 

úterý 10:00 

čtvrtek 10:55 

pátek 10:00 

CHEMIE 1. Pokračujeme v tématu 

„Organická chemie – 

Deriváty uhlovodíků“- 

Karboxylové kyseliny 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 
vypracujte do sešitu. 

Online hodina ve středu v 10:00. 

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. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Unit 6D – Vocabulary, everyday 

English 

Online hodina v pondělí v 10:55. 

Dále sledujte úkoly a pokyny 

v učebně. 

PŘÍRODOPIS Třídění půd podle půdního 

horizontu 

Přečti si v učebnici text (str. 63 -

64). 

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 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. 

MATEMATIKA Slovní úlohy  - o pohybu 

Algebraické výrazy - procvičování 

Online hodiny budou v úterý 

v 10:55 a v pátek v 8:55. 

Dále sledujte pokyny a úkoly 

v učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Královéhradecký kraj – 

hospodářství, cestovní ruch 

Online hodina bude ve čtvrtek 

v 11:50. 

DĚJEPIS Důsledky 2. světové války 

2. světová válka – opakování  
Výklad na online hodině v úterý 

v 11:50. 

Zápis si udělej podle prezentace a 
podívej se na videa. 

Vyplň úkol v Google učebně. 
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PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK Город – nová slovní zásoba 

Překlad a porozumění textu 

Učebnice: strana 86 - 87 – práce      

s textem 

Opiš si do sešitu novou slovní 

zásobu, kterou najdeš v Google 

učebně. 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Přivlastňovací zájmena - Sg. 

Skloňování přivlastňovacích zájmen 

- Sg. 

Aschenputtel - Teil 2. 

PL v Učebně 

Text včetně překladu v Učebně, 

nácvik výslovnosti 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

FYZIKA 1. Pokračujeme v tématu – 

Světelné jevy – Optická 

zařízení. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu.  

 

Online hodina ve čtvrtek v 8:55.  

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 

v učebně Google classroom. 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 9. C  

 

 

 


