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ZŠ Kamenka Mgr. Hana 

Altmanová 

8. A 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milí rodiče, jste úžasní, jak se svými dětmi doma pracujete. Milí žáci, je to už více než 

dva týdny, co nejste ve škole a ještě o kousek déle, co jsem vás naposled viděla já. 
Fakt mi chybíte. Těším se na vás v naší třídě, ale teď to holt musíme zvládnout takto. 

Spolu to dáme a vyjdeme z této zkušenosti o něco silnější. 

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

ČESKÝ JAZYK Literatura- K. J. Erben: Kytice 

 

Mluvnice: 

Přečíst si v učebnici žlutý rámeček 

na straně 37 – písemně vypracovat 

Cvičení: strana 37 /cv. 4 

strana 45/cv. 3 

Tato cvičení napište na počítači a 

zašlete ke kontrole na adresu: 

Zopakujte si určování větných členů 

Podívejte se na film: Kytice 

 

lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Moje čeština- procvičování 

Řešení k PL Slovesa 

MATEMATIKA Souhrnné opakování 

Procvičování v pracovním sešitě. 

PS 2 

163 / A - 1, 2, 3 

164 / A – 4, 5, 6 

165 / A – 7, 9, 10 

166 / A - 11 

Výuková videa (doporučena již minulý 
týden) 

Rovnice pro začátečníky 

https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDv
EU 

   Jednoduché slovní úlohy 

https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegB
WgY 

   Slovní úlohy s procenty 
https://www.youtube.com/watch?v=Lnxi7Yfm
-dI 

Pozn.: 

Správné řešení a výsledky zadaných příkladů 
budou po týdnu dostupné na 
classroom.google.com  

na stránce třídy  

8. A 2019/2020. 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/8A-Tydenni-plan-30-03_04_2020-Příloha-ČJ_Slovesa-řešení.docx
https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
https://www.youtube.com/watch?v=Lnxi7Yfm-dI
https://www.youtube.com/watch?v=Lnxi7Yfm-dI
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ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

KALINOVÁ 

Děkuji všem, co plní zadané úkoly, 
vidím, že se moc snažíte a mám 
radost z každého mailu, který mi 
pošlete. 
Tento týden dále procvičujte minulý 
čas prostý (Past simple) v online 
cvičeních. Dále jsem přidala pár 
cvičení na procvičení a rozšíření 
slovní zásoby. 
Pracujte podle svého tempa, 
nemusíte splnit vše, netrapte se, 
když něco nebudete vědět. Systém 
vám cvičení hned opraví. Když 
uděláte chybu, klikněte na správné 
řešení a poučte se. 
Pozor, od teď prosím používejte ke 
komunikaci výhradně tuto moji školní 
emailovou adresu. 
marketa.kalinova@kamenka- 
celakovice.cz 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-
vet-past-simple-tense-2-uroven/1605 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-
vet-past-tense-questions-negatives-2-
uroven/813 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-
vet-past-tense-questions-negatives-2-
uroven/813 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-
vet-past-tense-questions-negatives-2-
uroven/813 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-
vet-past-tense-questions-negatives-2-
uroven/813 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-
vet-past-tense-questions-negatives-2-
uroven/813 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Mgr. Hrušková 

Zkontrolujte si cvičení v PS z minulého 
týdne podle „Řešení“. 

Uč. 72-73 Reading and listening 

PS 58/1, 59/6 

Řešení 

1) Read the story and put the 

sections in the correct order. 2) 

Listen to the last part of the story 

p. 73, ex. 3b. 3) Do ex. 2, p. 73 

(use your exercise book or take a 

piece of paper). Then take a picture 

of your sentences (use your phone) 

and send it to 

pavlina.hruskova@kamenka-

celakovice.cz 

PŘÍRODOPIS 
POKYNY: 
Seznamte se se stavbou oka a 
fungováním lidského zraku. 

 

Přečtěte si kapitolu ZRAK v učebnici na 
stranách 56-59 a podívejte se na odkazy: 

https://www.youtube.com/watch?v=GK
nJV2ZSRqg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt
NJy-rLpao 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq
PQanXENQs 

 

FYZIKA 
8. ročníky  

Vypracovat na A3 (kdo nemá = slepí  A4) 
koláž na téma „ Významný světový fyzik“ 
(může jít samozřejmě i o českého vědce) 
– jméno, kdy žil, kdo to byl + co 

 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-tense-2-uroven/1605
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-tense-2-uroven/1605
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-2-uroven/813
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:pavlina.hruskova@kamenka-celakovice.cz
mailto:pavlina.hruskova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg
https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg
https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao
https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao
https://www.youtube.com/watch?v=XqPQanXENQs
https://www.youtube.com/watch?v=XqPQanXENQs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

nejvýznamnějšího vymyslel.  Až se zase 
sejdeme ve škole, koláže si prohlédneme 
a s vědci se seznámíme a můžete si i 
vyzdobit nástěnku ve třídě. Nebo můžete 
vypracovat – komu se nechce výtvarně 
tvořit;  prezentaci  na 6 slajdů. Na 
zpracování máte čas do 15. 4. – kdo 
chcete, můžete mi ji vyfotit a poslat = 
těším se na vaše výtvory!   

ZEMĚPIS 

 

Téma Visegrádské země aka 
Postkomunistické státy střední Evropy 

UČ 73-76, PS 43 

https://www.televizeseznam.cz/video/sl
avnedny/den-kdy-vznikla-samostatna-
ceska-republika-151082 

https://www.televizeseznam.cz/video/sl
avnedny/den-tragedie-u-smolenska-10-
duben-2010-152922 

https://www.televizeseznam.cz/video/sl
avnedny/den-kdy-vyvrcholilo-madarske-
povstani-proti-komunismu-151692 

 

DĚJEPIS Bouřlivý rok 1848: Revoluce 
v Habsburské monarchii 

 

Přečtěte si příslušnou kapitolu 
v učebnici 

Pokračujte v prezentaci snímky 9-13 

Výklad k tématu: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1
0150778447-historie-
cs/212452801400036-zrod-naroda 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1
0150778447-historie-
cs/212452801400027 

CHEMIE Chemie: 8. ročník 

Pokračovat v opakování názvosloví 
oxidů, halogenidů, sulfidů, 

bezkyslíkatých kyselin a kyslíkatých 
kyselin. 

Využít k opakování pracovní listy v 
příloze ve formátu pdf a 

docx. 

Učebnice chemie str. 38-49 

Adresa pro komunikaci s vyučujícím: 

jaroslav.janecek@kamenka-

Pracovní listy v příloze 

List č. 1 v PDF v DOCX 

List č. 2 v PDF v DOCX 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vznikla-samostatna-ceska-republika-151082
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vznikla-samostatna-ceska-republika-151082
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vznikla-samostatna-ceska-republika-151082
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-tragedie-u-smolenska-10-duben-2010-152922
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-tragedie-u-smolenska-10-duben-2010-152922
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-tragedie-u-smolenska-10-duben-2010-152922
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-madarske-povstani-proti-komunismu-151692
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-madarske-povstani-proti-komunismu-151692
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-madarske-povstani-proti-komunismu-151692
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/212452801400036-zrod-naroda
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/212452801400036-zrod-naroda
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/212452801400036-zrod-naroda
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/212452801400027
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/212452801400027
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/212452801400027
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/8A-Tydenni-plan-30-03_04_2020-Příloha-Ch_Pracovní-list1.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/8A-Tydenni-plan-30-03_04_2020-Priloha-Ch_Pracovní-list.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/8A-Tydenni-plan-30-03_04_2020-Příloha-Ch_Pracovní-list_Kyseliny.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/8A-Tydenni-plan-30-03_04_2020-Priloha-Ch_Pracovní-list_Kyseliny.docx
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celakovice.cz 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Řešení úlohy č.2 z minulého týdne 

– čtení 

Moc děkuji všem, kteří mi poslali 

řešení úlohy z minulého týdne! 

Procvičujeme lekci 9: 

Vyber správný tvar slovesa – 

(doplň, řešení – klikni na semafor, 

chvíli počkej a vlevo nahoře se 

objeví okénko s řešením)  

Poslech – klikni na ikonku 

sluchátka vpravo nahoře. V novém 

okně se ti objeví stránka pro 

spuštění nahrávky. Okno si zmenši 

či posuň, ať můžeš vyplnit cvičení. 

Vyber vždy tři možnosti.  

 

Procvičujeme lekci 8: 

Téma: Mein Zimmer, meine 

Wohnung (byt)  

 Podívej se na video  

 Procvič si názvy místností  

 Slovní zásobu si můžeš 

rozšířit a upevnit (vyšší 

obtížnost cvičení, 

dobrovolné) 

 

Sloveso müssen  

 

Správné odpovědi  

 

 

 

Verben  

Verben 2 

 

Was essen sie gern? 

 

 

 

 

 

Wie ist deine Wohnung?  

das Haus  

Quizlet Mein Haus, meine Wohnung 

 

 

müssen 

 

RUSKÝ JAZYK 
 

Podle cvičení 18a) ze strany 62 v učebnici 
napište do školního sešitu totéž o sobě. 
Přečtěte si pohádku o lidojedovi a 
princezně - strany 65-67 v učebnici. 

 

učebnice strana 62 a 65-67 

Zkuste si také ruštinu online: 

https://www.jazyky-
online.info/rustina/procvicovani2.php 

https://www.jazyky-
online.info/rustina/obrazkovy-
slovnik.php 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/8A-Tydenni-plan-30-03_04_2020-Priloha-NJ_Správné_odpovědi.pdf
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k05_konjugation.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap4_verbauswahl1.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap4_hoeren1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=J5QtPL4F3A4&feature=emb_rel_end
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Das_Haus/das_Haus_bi253aq
https://quizlet.com/ch/201236423/hallo-deutschschule-substantive-derdiedas-zu-lektion-15-a11-flash-cards/
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k08_muessen.htm
https://www.jazyky-online.info/rustina/procvicovani2.php
https://www.jazyky-online.info/rustina/procvicovani2.php
https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
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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  

 Děti, pojďme myslet na něco 
pozitivního: napište mi, co uděláte 

jako první (něco, co teď dělat 

nemůžete), až skončí tahle karanténa 

 

Upřesňující informace: třídní věci nadále řešíme přes nový učitelský mail, který nám 

pan ředitel teď založil. Můj mail hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz  

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Pokusy nás baví  (dolů pod tabulku - pro doplnění/zajímavost) 

 https://www.youtube.com/watch?v=VoFvudcS08 

 https://www.youtube.com/watch?v=G0Vf6sEk66U 

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

 

Mgr. Hana Altmanová 

Třídní učitelka 8. A 

mailto:hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=VoFvudcS08
https://www.youtube.com/watch?v=G0Vf6sEk66U
https://www.youtube.com/watch?v=toQIIVACJjM

