
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Alena Melníková 8. B 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milí žáci a milé žákyně, setkáváme se v dalším týdnu domácího vzdělávání. Doposud 
se vám dařilo úkoly plnit bez obtíží, tak doufám, že tomu tak bude i nadále. Odvedli 

jste skvělou práci!!! Tento týden na vás čeká další zajímavá práce a procvičování. 
V případě potřeby mě můžete kontaktovat na mé školní emailové adrese 
alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz.  Přeji vám hodně zdaru, veselou mysl a 

chuť do práce. Moc vás zdravím!!! 

 

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

ČESKÝ JAZYK 1. Dokončení příslovcí : Učeb.  

Str.50/cv.4,5 

2. Online procvičení 

3. Sloh - recenze 

1. Cvičení zapsat do sešitu 

2. Cvičení 1 

Cvičení 2 

Cvičení 3 

3. Napsat recenzi filmu nebo knihy 

v rozsahu min. 100 slov a 

odeslat na 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

 

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 

Rovnice pro začátečníky 

Jednoduché slovní úlohy 

Jednoduché slovní úlohy s procenty 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
Mgr. Melníková 

We are going to work on modal 

verbs practice 

1. Check your work in the WKBK 

2. Online practice 

3. Listening Sb p.71, ex.6 

4. Writing ex.7 

 

 

 

Mgr. Hrušková 

Zkontrolujte si cvičení v PS 

z minulého týdne podle „Řešení“. 

1 Answers 

2 Grammar pratice – do all the 

exercises in the grammar 

section 

3 Listening – complete the 

exercise (click on the on the 

listening and i tis done) 

4 Write the sentences down and 

send them to my email or take 

a picture and send them 

 

 

 

 

 

 

Answers 

 

mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
http://www.ucirna.cz/cestina/prislovce_druhy.php
http://www.ucirna.cz/cestina/prislovce_stupnovani.php
http://www.ucirna.cz/cestina/prislovce_souhrnne_cviceni.php
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
https://www.youtube.com/watch?v=Lnxi7Yfm-dI
https://drive.google.com/file/d/1WZ-bRXN4M9MvwY6obFxvaSDOfKNiLlPr/view?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/file/d/1WZ-bRXN4M9MvwY6obFxvaSDOfKNiLlPr/view?usp=sharing
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Uč. 72-73 Reading and listening 

PS 58/1, 59/6 

 

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 
Žlázy s vnitřním vyměšováním 

(sekrecí) 

- přečti si v učebnici text str. 54 - 55 

- napiš si do sešitu zápis z prezentace 

- pokus se nakreslit do sešitu obrázek, 

kde jsou v těle rozmístěné konkrétní 

žlázy 

 

Prezentace  

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 
  Mgr. Sýkorová 
 
Pročíst str. 13 a 14 v učebnici a podle toho 
doplnit v PS na str. 12/ cvič. 1a, 2. Jde 
pouze o procvičování slovíček ze strany 13 
Napsat slovíčka Seite 14 (jsou pouze 4) 
PL (v příloze) - opakování budoucího času. 
Kdo ještě neposlal popis obývacího pokoje a 
pohádku (procvič. předložek) - uloženo 
minulý týden - tak prosím do pátku 3. 4. 
 
  Mgr. Havlová 

  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  

Pracovní list 

 

 

 

 

 

 

Verben  

Verben 2 

 

Was essen sie gern? 

 

 

 

 

 

Wie ist deine Wohnung?  

das Haus  

Quizlet Mein Haus, meine Wohnung 

 

 

müssen 

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://drive.google.com/file/d/1bcXfACymmcWc3M5J8RXe3P9lkM9BD4fY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GzdVhp1E92cfKIAWsjMoGFreVVmKPi-t/view?usp=sharing
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
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 Procvič si názvy místností  

 Slovní zásobu si můžeš 

rozšířit a upevnit (vyšší 

obtížnost cvičení, 

dobrovolné) 

 

Sloveso müssen  

Důležité:!! 

Ráda bych pro vás zajistila 

interaktivní učebnice PRIMA. 

Pošlete mi, prosím, vaši e-

mailovou adresu..(pokud se vše 

podaří zajistit pošlu informace též 

předem rodičům). Děkuji Vám.  

Můj nový školní email: 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

 

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. 

 

Ruština online 

Cvičení 1 

Slovník 

FYZIKA 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 

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!  

 

CHEMIE 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 

Pracovní list 1 

Pracovní list kyseliny 

Pracovní list 1 PDF 

Kyseliny PDF 

https://www.jazyky-online.info/rustina/procvicovani2.php
https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
https://drive.google.com/file/d/1434AmNNQEyusR6zepkXeS5gm6JZbWhtO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZHX6_X8aILEvvSmPXpXhmFJc-sn4gnyx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xd9hZN6mezAC6lkKaGJntluHKkjqd2QM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xd9hZN6mezAC6lkKaGJntluHKkjqd2QM/view?usp=sharing
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 Adresa pro komunikaci s    

vyučujícím: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

DĚJEPIS Přečíst kapitolu: Průmyslová     

revoluce a technický pokrok 

Zápis si udělejte z prezentace: 

Průmyslová revoluce 

Učebnice strana: 70-72  

Zábavné procvičování: 

Vynálezy: cvičení 

Prezentace 

ZEMĚPIS 
Téma Visegrádské země aka 

Postkomunistické státy střední Evropy 

 

Video 1 

Video 2 

Video 3 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Udělejte všechna zadaná online cvičení. 

 Práci si rozvrhněte do několika částí. 

 S chutí do toho!! 

 

 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Aj - 6 minute- English – výborné BBC podcasty, které vás zaujmou. 

Fyzika- pokusy nás baví – Video 1  

                                      Video 2 

 

 

 

Alena Melníková 

Třídní učitelka 8. B 

https://www.umimefakta.cz/souvislosti-slavne-vynalezy-1-uroven/193
https://drive.google.com/file/d/1PDgICsWvy2fs8eR0Dgk6kyJMh_ZMVQmq/view?usp=sharing
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-kdy-vyvrcholilo-madarske-povstani-proti-komunismu-151692
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-200326
https://www.youtube.com/watch?v=G0Vf6sEk66U
https://www.youtube.com/watch?v=toQIIVACJjM

