
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Hana 

Altmanová 

8. A 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Učitel Ti může ukázat dveře, ale vejít do nich musíš Ty sám… Tak neváhej a vejdi  

Máš moji plnou důvěru a podporu. Spolu to dáme  

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

ČESKÝ JAZYK Procvičovat mluvnické kategorie sloves. 

 

Literatura- vlastní četba 

Učebnice strana 36/cvičení 4 - písemně 
do školního sešitu, cvičení 5,6 – přečíst 

Vyplnit pracovní list – ČJ_Slovesa 

MATEMATIKA 
1) Opakování, tak jak děláme „Přípravná 
VDÚ“. 
Do přípravných sešitů (případně na 
papíry) zapsat zadání již probraných 
příkladů z učebnice či PS, vypočítat (ne 
opsat) a následně překontrolovat s 
řešením, které máme ve školních, 
domácích nebo PS 

Rovnice pro začátečníky 
https://www.youtube.com/watch?v=iL6
awqCDvEU 
 
Jednoduché slovní úlohy 
https://www.youtube.com/watch?v=M
UBEHegBWgY 
 
Slovní úlohy s procenty 
https://www.youtube.com/watch?v=Ln
xi7Yfm-dI 
 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

KALINOVÁ 

Děkuji všem, co splnili úkoly a poslali 
mi email se zadanou prací – příběhem. 
Hezky jsem si početla. 

Pokračujte prosím dále v online 
cvičeních k učebnici Project 3. Zaměřte 
se na Unit 1 a slovesný čas Past simple 
u pravidelných i nepravidelných 
sloves.  

Koukněte se na video a pošlete mi 
mailem několik vět o tom, co jste 
dělali o víkendu vy. 

https://elt.oup.com/student/pro
ject/level3/unit01/grammar/?cc

=cz&selLanguage=cs 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=g-uW_KheiEc 

marketa.kalinova@gmail.com 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Po - PS - vypracovat nebo dokončit 
veškerá cvičení na str. 54 - 57 
St - naučit se slovíčka 6C 
Pá - Have to, must and should 

 

https://learnenglishteens.britishcou
ncil.org/grammar/beginner-
grammar/have-must-should-
obligation-advice 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS Seznamte se s uložením a funkcí žláz 
s vnitřním vyměšováním. 
Zdroj: učebnice, kapitola ŽLÁZY S 
VNITŘNÍM VYMĚŠOVÁNÍM 

https://www.youtube.com/watch?v
=E9HY2lqmqjc 

 

FYZIKA 
1) procvičovat si látku – učebnice 
strana 146 – 149 

2) procvičit si úkoly na straně 148 – 
149 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/pr
ofil/2-stupen/813-fyzika/82-8-
rocnik/1057-elektricky-
proud?scroll=0 

ZEMĚPIS 

 

Pracovní list Německo odevzdat do 
25. 3. Na mail altmanova-
kamenka@seznam.cz poslat 
vyplněné dle pokynů 

Učivo Alpské státy Rakousko-
Švýcarsko-Lichtenštejnsko 

Dokončit Německo (UČ 68-69, PS 40-
41)  

Začít další Alpské státy (UČ 70-72, PS 
42) a odevzdat PL RAKOUSKO-
ŠVÝCARSKO do 28. 3. 

 

DĚJEPIS Pracovní list - Obrození odevzdat do 
28. 3. Na mail altmanova-
kamenka@seznam.cz poslat 
vyplněné dle pokynů 

 

Revoluce 1848 – v daném týdnu 
postupně udělat téma na snímcích 2-
8 (úvod, Francie, Itálie, Německo) 

Ppt. D_8.BOUŘLIVÝ ROK 1848  

CHEMIE Pokračovat v opakování názvosloví 
oxidů, halogenidů, sulfidů a 
bezkyslíkatých kyselin. 

Nová látka kyslíkaté kyseliny 

Soubory: 

Video: Kyslíkaté kyseliny 

Online učebnice: www.e-

chembook.eu 

Ch_Kyslíkaté_kyseliny  

NĚMECKÝ 

JAZYK 
Procvičování slovní zásoby - čtení 
s porozuměním (přečtěte si text a 
odpovězte na otázky. Více pokynů 
najdete v dokumentu). 

Procvičování slovesa müssen a 
können (muset a umět)  

Procvičování sloves 

 

Čtení s porozuměním  

Viz soubor NJ_čtení_s_porozuměním 

müssen, können 

slovesa 

slovesa 2  
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK Procvičte si a upevněte probranou 
látku, slovní zásobu a psaní azbukou. 
Zdroje, úkoly: 1. Do školního sešitu 
napište 10 vět o sobě (co rád dělám, 
kde bydlím, jaké mám zvíře...). 
2. Také do školního sešitu napište 20 
různých slov a seřaďte je podle 
azbuky. 

3. Podívejte se na lekce ruštiny na 
youtube k námi probraným 
tématům. 
https://www.youtube.com/watch?v
=rODVKb237eU 
https://www.youtube.com/watch?v
=6ED4qDFHxMA 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pokuste se pracovat na úkolech od 
vyučujících, ale myslete na 

psychohygienu  

 Dopřejte si pauzičku, rozvrhněte si práci 

 Zachovejte si duševní pohodu 

 Umíte si najít na internetu spoustu věcí, 

zkuste si sami najít i něco k výuce 

 Kdyby něco, pište, volejte  

 

 

Upřesňující informace: třídní věci nadále řešíme přes mail hanaaltmanova@gmail.com 
Aby se nepřehltil, tak pro zasílání pracovních listů jsem zřídila adresu novou 

altmanova-kamenka@seznam.cz kde budou úkoly posílat i žáci z jiných tříd.  

 

Mgr. Hana Altmanová 

Třídní učitelka 8. A 
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