
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 9. C 06. 04. – 09. 04. 2021 

 
PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Světová literatura: Pierre Boulle: 

Most přes řeku Kwai 

Mluvnice: skladba – grafická 

stavba složitého souvětí 

Online hodiny: 

úterý 10:00 

čtvrtek 10:55 

pátek 10:00 

CHEMIE 1. Pokračujeme v tématu 

„Organická chemie – 
Sacharidy“ 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 
vypracujte do sešitu. 

Online hodina ve středu v 10:00. 

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. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Unit 6 – Revision Online konzultace v pátek 

v 11:50. 

Dále sledujte úkoly a pokyny 

v učebně. 

PŘÍRODOPIS Vznik a vývoj života na Zemi 

Přečti si v učebnici text (str. 65 - 

67). 

Setkáme se na online hodině ve 

středu v 11:50. 

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! 

MATEMATIKA Slovní úlohy  - o směsích 

Geometrie – rovinné obrazce - 

opakování 

Online hodiny budou v úterý 

v 10:55 a v pátek v 8:55. 

Dále sledujte pokyny a úkoly 

v učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Pardubický kraj – hospodářství, 

cestovní ruch 

Sledujte pokyny v učebně. 

DĚJEPIS Atentát na R. Heydricha 

Období heydrichiády 
Výklad na online hodině v úterý 

v 11:50. 

Zápis si udělej podle prezentace a 

podívej se na film a videa. 
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PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK Город - procvičování slovní zásoby 

Куда ты идёшь? - procvičování 

fráze 

Časování slovesa идти, пойти 

Nácvik čtení 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

Pracovní sešit strana 82/cvičení 6, 

7   

Vyplň úkol v Google učebně. 

Udělej si zápis do sešitu podle 

prezentace. 

Uč se číst text v učebnici na straně 

87. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Přivlastňovací zájmena v Pl. – 

procvičování 

Opakování předložek a 

vedlejších vět 

Přehled najdete v Učebně 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

FYZIKA 3. Pokračujeme v tématu – 

Jaderná energie – 

Radioaktivita. 

4. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu.  

 

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 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka ve čtvrtek 

v 8:55. 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 9. C  

 

 

 


