
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 9. C 26. 04. – 30. 04. 2021 

 
PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Česká literatura: František Hrubín  

Mluvnice: Skladba – různé slovní 

druhy ve funkci podmětu 

Online hodiny: 

úterý 10:00 

čtvrtek 10:55 

pátek 10:00 

CHEMIE 1. Pokračujeme v tématu 

„Organická chemie – 

Nukleové kyseliny“ 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

Online hodina ve středu v 10:00. 

1. Nukleové kyseliny.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str. 82-83 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Revision 

Irregular verbs 

Reading 

Online hodina v pondělí v 10:55 a 

konzultace v pátek v 11:50. 

Dále sledujte úkoly a pokyny 

v učebně. 

PŘÍRODOPIS Geologický vývoj a stavba ČR 

Přečti si v učebnici text (str. 75 -

78). 

Setkáme se na online hodině ve 

středu v 11:50 (připrav si k ruce 

mapu ČR pro lepší orientaci). 

 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v Google 

učebně. 

Podívej se na videa o geologickém 

vývoji v ČR. 

Vypracuj odpověď na otázku, 

která je v Google učebně. 

MATEMATIKA Opakování – tělesa Online hodiny budou v úterý 

v 10:55 a v pátek v 8:55. 

Dále sledujte pokyny a úkoly 

v učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Jihomoravský kraj – přírodní 

podmínky a osídlení 

Sledujte pokyny v učebně. 

Online hodina ve čtvrtek v 11:50. 

DĚJEPIS Poválečné uspořádání světa 

Postupimská konference 

Vypracuj si zápis podle 

prezentace. 

Podívej se na videa. 

Online hodina bude mimořádně v 

pondělí v 8:55.  
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PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK Slovní zásoba – opakování 

Город – práce s textem 

Online hodina mimořádně nebude 

v důsledku testování před PZ. 

Vyplň úkol v Google učebně. 

Procvičuj si čtení textu se správnou 

výslovností – učebnice strana 87. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Opakování - samostudium 

 

Online hodina mimořádně nebude 

v důsledku testování před PZ. 

Materiály k procvičování na tento 

týden najdete v Učebně. 

FYZIKA 1. Pokračujeme v tématu – 

Jaderná energie – 

Uvolňování jaderné energie. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu.  

 

Online výuka ve čtvrtek v 8:55. 

1. Uvolňování jaderné energie.pdf 

2. Učebnice fyziky str. 135-138 

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  

 

 

 


