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

MATEMATIKA 
Grafické řešení soustavy dvou 

lineárních rovnic.  
PS9-2 
Str. 139 / A - 1 

140 / A - 2 
141 / A - 3 
142 / A - 4 

Objem a povrch - hranol, válec 

(opakování). 
Str. 161 / A – 8, 9 

162 / A – 11, 14 
163 / A – 15, 16 

 
email: viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

 

Výuková videa: 
 

Jak řešit soustavu rovnic 

graficky? 
 

Grafické řešení soustavy rovnic. 
 

 

 

 

 

 

Případné další informace 

budou   
v Google učebně - 9. A  

 

 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: 

Podstatná jména – opakování 

Skloňování podstatných jmen 

přejatých 

Větný rozbor- procvičování 

Literatura: 

Poezie mezi světovými válkami: 

Jiří Wolker 

Vyplň pracovní list v Google 

učebně. 

Učebnice strana 35/ přečti si 

cvičení 1a), 2a) 

 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace. 

Přečti si ukázky. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

KALINOVÁ 

Monday: Online lesson – Unit 3B – 

Sweet Sue has the last laugh – 

listening and reading (S’s book p. 

34) 

Tuesday: Online lesson: Unit 3B – 

should and might, relative clauses 

(Student’s book p. 35) 

Thursday: Online practice on 

umimeanglicky.cz (Should) 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=xiB1dqgqZXY
https://www.youtube.com/watch?v=xiB1dqgqZXY
https://www.youtube.com/watch?v=0LNdfJkrk90
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Pondělí až pátek 

Unit 2 – Revision 

Online hodina bude v pondělí 

v 10:00. Konzultace ve čtvrtek 

v 11:50. Odkaz pro připojení 

bude 

v učebně. 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Téma: 

 Sein, haben (Präteritum, 

Präsenz) 

Fragen (Wo, Wie, Wer), Gestern x 

heute 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

RUSKÝ JAZYK Город- nauč se slovní zásobu 

Куда ты идёшь?- procvičování 

fráze 

Minulý čas slovesa идти 

Nácvik čtení 

email: lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Test na online hodině. 

Pracovní sešit strana 83/ cvičení 

9 

Učebnice strana 92 

Nauč se číst text v učebnici na 

straně 87. 

DĚJEPIS Heydrichiáda 

UČ 81-86 

Vrátíme se k tématu z období 

předvelikonočního, abychom 

téma ještě prošli společně. 

Budu zkoušet jednoho člověka 

z tématu Vznik protektorátu 

Čechy a Morava 

ZEMĚPIS 
 Královéhradecký kraj 

 PS 34 UČ 62-64 

 

 

 

Zkouším jednoho z Kraj Liberecký 

 

PŘÍRODOPIS Vznik a vývoj života na Zemi 

Prvohory a druhohory 

Přečti si v učebnici text (str. 67 - 

71). 

Setkáme se na online hodině. 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš 

v Google 

učebně. 

Podívej se na videa o vývoji 

života 

v prvohorách a druhohorách. 

Vypracuj odpověď na otázku, 

která 

je v Google učebně. 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

FYZIKA 1. Pokračujeme v tématu – 

Jaderná energie – Využití 

jaderného záření. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Využití jaderného záření.pdf 

2. Učebnice fyziky str.131-133 

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 – Tuky“- 

Úvod 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Tuky.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str.76-77 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

 

Milí žáci, prosím vydržte a zapojujte se do hodin, odevzdávejte řádně úkoly a 

připravujte se na přijímací zkoušky. Věřím, že se před koncem školního roku ještě ve 

škole sejdeme. Držím vám palce 

 

 

 

 

 

 


