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

MATEMATIKA 
Lineární funkce a její 

vlastnosti.  
PS9-2 
Str. 134 / B - 9 

135 / B -10, 11, 12 
 

Objem a povrch - hranol, válec 

(opakování). 
Str. 159 / A – 1, 2, 3, 4 

160 / A – 5, 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: 

Číslovky – opakování 

Podstatná jména – druhy, pravopis, 

mluvnické kategorie 

Větný rozbor 

Literatura: 

Literatura mezi světovými válkami: 

Eduard Bass 

Vyplň úkol v Google učebně. 

Procvičíme na online hodině. 

Vyplň úkol v umimecesky 

 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace. 

Podívej se na ukázky. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

KALINOVÁ 

Monday: Easter Monday 

Tuesday: Online lesson: Unit 3A – 

Parts of the body, relative pronouns 

(workbook p. 24, 25) 

Thursday: Online practice on 

umimeanglicky.cz (Body parts) 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Pondělí až pátek 

Unit 2D – Question tags 

Unit 2 – Revision 

Online konzultace bude ve 

čtvrtek 

v 11:50 – odkaz pro připojení 

bude 

v učebně. 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

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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NĚMECKÝ 

JAZYK 

Téma: 

 Sein, haben (Präteritum) 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

RUSKÝ JAZYK Город- procvičování slovní zásoby 

Куда ты идёшь?- procvičování 

fráze 

Časování slovesa идти, пойти 

Nácvik čtení 

email: lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Pracovní sešit strana 82 

/cvičení6, 7 

Vyplň úkol v Google učebně. 

Udělej si zápis do sešitu podle 

prezentace. 

Nauč se číst text v učebnici na 

straně 87. 

DĚJEPIS Osvobozování Protektorátu ČaM Online hodina není, užívejte si 

klidné Velikonoční pondělí. 

Z aktuální ppt. byste měli mít 

dopsáno vše do snímku 15. 

Pokud nemáte, prosím doplňte 

si. 

Pusťte si dokument k tématu 

Osvobozování protektorátu, 

jedna z nejvýznamnějších 

vojenských operací na 

Ostravsku 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ItW83ait7-E 

 

ZEMĚPIS Královéhradecký kraj 

PS 34 UČ 62-64 

Zkouším z kraje Libereckého 

Online hodina: út 11:50-

12:35 

PŘÍRODOPIS Vznik a vývoj života na Zemi 

Přečti si v učebnici text (str. 65 - 

67). 

Do sešitu si dokonči zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v 

Google 

učebně. 

Podívej se na video o vývoji 

života a evoluci. 

Připrav si na hodinu zajímavost 

o 

vybraném vyhynulém 

živočichovi, 

řekneš ji spolužákům! 

FYZIKA 1. Pokračujeme v tématu – 

Jaderná energie – Radioaktivita. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

1. Radioaktivita.pdf 

2. Učebnice fyziky str.128-131 

3. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

https://www.youtube.com/watch?v=ItW83ait7-E
https://www.youtube.com/watch?v=ItW83ait7-E
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na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

CHEMIE 1. Pokračujeme v tématu 

„Organická chemie – Sacharidy“ 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Sacharidy.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str.71-75 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

Milí žáci, doufám, že jste si v rámci možností užili Velikonoce a jste opět připraveni učit 

se online (co jiného nám zbývá, že). Ve středu od 17h proběhne online třídní schůzka 
přes vaše platformy jako posledně. Probereme čtvrtletí a další záležitosti. Už se na vás 

těším 

 

Věřím, že se sejdeme co nejdříve ve škole.  

 

Vaše třídní 

 

 

 

 

 


