
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Alena Melníková 8. B 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Milé žákyně a milí žáci, právě čtete další rozpis pro vaše domácí vzdělávání. Doufám, 
že se vám v minulém týdnu dařilo a úkoly jste zvládli bez obtíží. I tento týden vás 

čeká kopa rozmanité práce, kterou jistě hravě zvládnete. V případě nesrovnalostí mě 
neváhejte kontaktovat na mé emailové adrese melnaalena@gmail.com . Přeji vám 

hodně zdaru a pevné zdraví. Moc vás všechny zdravím.  

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

ČESKÝ JAZYK Příslovce – opakování 

Učebnice str. 49 -50 

Sloh – recenze, str. 152 Pupendo, 

přečíst a pokusit se ji analyzovat 

dle cvičení 4 

Přehled  

Cvičení 1a,b (ne b,c), 2 a 3 str.50 

vypracovat do školního sešitu 

Připravit si materiál na sepsání 

vlastní recenze (podívat se na 

nějaký pěkný film, který budete 

příští týden hodnotit) 

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. (toto zvládne opravdu každý ;-) 

) 

 

 

  2) Matematika na youtube: 

Rovnice pro začátečníky 

Jednoduché slovní úlohy 

Jednoduché slovní úlohy s procenty 

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  

Mgr. Melníková 

SB p. 70, read the story and do 

exercise 2 p. 71 

Must/musn´t WKBK p. 56 ex.1, 

2,3, and p. 57 ex. 5 

Pá : Video 

podívat se na video a udělat on-line 

všechna související cvičení  

 

 

 

Cv. 2/71 do sešitu 

   Video 

Podívat se na video a udělat cvičení 

pod videem 

 

mailto:melnaalena@gmail.com
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-prislovce/
https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
https://www.youtube.com/watch?v=Lnxi7Yfm-dI
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-must-should-obligation-advice
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-must-should-obligation-advice
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Ing. Havlová 

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 

 

müssen, können 

slovesa 

slovesa 2  

 

RUSKÝ JAZYK Procvičte si a upevněte probranou 

látku, slovní zásobu a psaní 

azbukou. 

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.  

Lekce 1 

Lekce 2 

ZEMĚPIS  Pracovní list Německo zaslat 

vyplněný do 25. 3. na altmanova-

kamenka@seznam.cz (celý správně 

vyplněný, na 1 za 50%) je to s 

internetem a vše se dá najít 

UČ 70-72 a PS 42 Rakousko, 

Švýcarsko, Lichtenštejnsko: v druhé 

půlce týdne vypracovat a poslat na 

mail pracovní list Rakousko, 

Švýcarsko do 28. 3. 

  

Pracovní list Německo 

 

 

Pracovní list Rakousko 

 

 

   

CHEMIE Pokračovat v opakování 

názvosloví oxidů, halogenidů, 

sulfidů a bezkyslíkatých kyselin. 

Nová látka kyslíkaté kyseliny: 

 

Adresa pro komunikaci s 

vyučujícím: 

online.prace@email.cz 

 

 

 

 

  Kyslíkaté kyseliny 

Video na adrese: youtube.com, 

název videa: „Kyslíkaté kyseliny 

názvosloví“. 

Online učebnice: www.e-

chembook.eu,  

anorganická chemie, kyseliny a 

zásady. (odstavce: Kyslíkaté 

kyseliny, Tvorba vzorců kyslíkatých 

kyselin a Tvorba názvů kyslíkatých 

kyselin). 

 

https://docs.google.com/document/d/1Ds3xsOWYUJE6e20wDiSHFbc7a4ZhsDZqTfKm_kraL4c/edit?usp=sharing
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg03_07.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg01_03.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg01_02.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rODVKb237eU
https://www.youtube.com/watch?v=6ED4qDFHxMA
mailto:altmanova-kamenka@seznam.cz
mailto:altmanova-kamenka@seznam.cz
https://docs.google.com/document/d/1hsxFfuRETPKVi8NmdzyBcSmGZOSTRfxigb3SUu-7uvs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1liV50S9Ypyk9dSKsyrjttmxG8wMiB_BiBQpBWdwsWU8/edit?usp=sharing
https://www.luminpdf.com/viewer/5e73db467d1ccd0011201501
http://www.e-chembook.eu/
http://www.e-chembook.eu/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

FYZIKA 
1) procvičovat si látku – učebnice 

strana 146 – 149 

2) procvičit si úkoly na straně 148 – 

149 

 

 Doporučené webové stránky: 

  Procvičování 

DĚJEPIS Seznámit se změnami ve 

společnosti v 1. polovině 19. století 

Učebnice strana: 69-70 – přečíst si 

úvodní text: Emancipace národů  

PŘÍRODOPIS Hygiena duševní činnosti - přečíst v 

učebnici str. 52- 53. 

 

Otázky: 
1. Jakým způsobem dovedu čelit únavě? 
2. Jaké znáš závislosti? 
3. Jak ovlivňuje alkohol naše zdraví?  

 

Zpracujete a pošlete mi na email 

(j.ostenova@seznam.cz) odpovědi 

na tři otázky k tématu. Do 

předmětu emailu napište své jméno 

a příjmení.  

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Práci si rozložte do několika dní, nemusíte 

dělat vše najednou. 

 Opakujte si i předchozí učivo, slovíčka atd.  

 Pokuste se číst! 

 Mějte se dobře! . 

 

 

Držím Vám palce, jste už skoro dospělí a 

vše zvládnete.  

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Pro ty, kteří by si chtěli něco přečíst: 

 

 Utrpení mladého Werthera 

   

A další romantickou a lehce temnou 

 

 Jana Eyrová 

 

Alena Melníková 

Třídní učitelka  

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/82-8-rocnik/1057-elektricky-proud?scroll=0
mailto:j.ostenova@seznam.cz
https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/39/26/56/utrpeni_mladeho_werthera.pdf
https://pdfknihy.maxzone.eu/page31.html#jana_eyrova

