
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 9. C 22. 03. – 26. 03. 2021 

 
PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Světová meziválečná literatura: 

M. Šolochov 

Mluvnice: skladba – souvětí 

souřadné - procvičování 

Online hodiny: 

úterý 10:00 

čtvrtek 10:55 

pátek 10:00 

CHEMIE 1. Pokračujeme v tématu 

„Organická chemie – 

Deriváty uhlovodíků“ - 

Estery karboxylových 
kyselin 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 
vypracujte do sešitu. 

Online hodina ve středu v 10:00. 

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. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Unit 6D – Turning down a 

suggestion 

Online hodina v pondělí v 10:55. 

Dále sledujte úkoly a pokyny 

v učebně. 

PŘÍRODOPIS Podzemní voda a prameny 

Přečti si v učebnici text (str. 65). 

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 vodě. 

Pokud ještě nemáš vypracovanou 

prezentaci na vymřelého 

živočicha, tak připomínám, že 

termín odevzdání se blíží (31. 3.)! 

MATEMATIKA Slovní úlohy  - o společné práci 

Vzorce – vyjádření neznámé 

Online hodiny budou v úterý 

v 10:55 a v pátek v 8:55. 

Dále sledujte pokyny a úkoly 

v učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Pardubický kraj – příroda, 

osídlení 

Online hodina bude ve čtvrtek 

v 11:50. 

DĚJEPIS Důsledky 2. světové války - 

opakování  

Československo za 2. světové 

války 

Protektorát Čechy a Morava 

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 

Nácvik čtení 

Učebnice: strana 86 - 87 – práce      

s textem - nauč se číst část 1.-7. 

Nauč se novou slovní zásobu. 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Přivlastňovací zájmena - Pl. 

Skloňování přivlastňovacích zájmen 

- Pl. 

Procvičování přivl. zájmen v Sg. 

Aschenputtel - Teil 2. 

PL v Učebně 

Text včetně překladu v Učebně, 

nácvik výslovnosti 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

FYZIKA 1. Nové téma – Jaderná energie 

– Stavba atomu. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu.  

 

Online hodina ve čtvrtek v 8:55.  

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. 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 9. C  

 

 

 


