
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 9. C 03. 05. – 07. 05. 2021 

 
PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Česká literatura: E. Bass 

Mluvnice: větné členy - 

procvičování 

Online hodiny: 

čtvrtek 10:55 

pátek 10:00 

CHEMIE 1. Nové téma „Chemie kolem 

nás – Chemie a výživa“ 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Online hodina ve středu v 10:00. 

1. Chemie a výživa.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str. 84-87 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Revision 

Irregular verbs 

Reading 

Pondělní hodina bude v podobě 

samostudia. Online konzultace 

v pátek v 11:50. 

Sledujte úkoly a pokyny v učebně. 

PŘÍRODOPIS Geologický vývoj a stavba ČR 

Český masiv a Západní Karpaty 

Přečti si v učebnici text (str. 75 -

80). 

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 

Objem a povrch jehlanu 

Online hodina bude v pátek 

v 8:55. 

Dále sledujte pokyny a úkoly 

v učebně. 

ZEMĚPIS 

 

Jihomoravský kraj – hospodářství 

a cestovní ruch 

Sledujte pokyny v učebně. 

Online hodina ve čtvrtek v 11:50. 

DĚJEPIS Studená válka  

 

Sleduj pokyny v učebně. 

Vypracuj si zápis podle 

prezentace. 

Podívej se na videa. 
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PŘEDMĚT 

 
POKYNY PRO DĚTI 

 
ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK Где они работают? 

Профессии – nová slovní zásoba 

 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

Práce s textem na straně 93. 

Pracovní sešit strana 84/ cvičení 13 

Procvičuj si čtení textu se správnou 

výslovností – učebnice strana 87. 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Opakování gramatiky PL v učebně. 

Online hodina bude ve středu 

v 8:55. 

FYZIKA 1. Pokračujeme v tématu – 

Jaderná energie – Jaderný 

reaktor. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu.  

 

Online výuka ve čtvrtek v 8:55. 

1. Jaderný reaktor.pdf 

2. Učebnice fyziky str. 138-140 

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  

 

 

 


