
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 8. C 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Zdravím děti i rodiče do dalšího mimořádného týdne. Níže vidíte seznam učiva 
z jednotlivých předmětů a odkazy, kde je možné dané učivo procvičit nebo najít 

k dané látce důležité či doplňující informace. Snažte se, děti, každý všední den najít 
si čas a věnovat se učení. To, co se naučíte a procvičíte si samostatně, pro vás může 
být mnohdy přínosnější, než když ve škole sedíte, opisujete z tabule a jde vám to 

jedním uchem tam a druhým ven Pokud budete ode mě cokoli potřebovat, volejte 
nebo pište na můj email. Stejně tak můžete kontaktovat i ostatní učitele – pokud 

byste na ně neměli kontakt, obraťte se na mě. I když je na jednu stranu pěkné 

nemuset chodit do školy, přesto se do školy a na vás opravdu těším    

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

ČESKÝ JAZYK Literatura – Národní obrození  

 

 

Mluvnice - Skladba 

Podle učebnice Dějepisu str. 84-86 

zpracovat kapitolu Národní 

obrození a do literárního sešitu 

odpovědět na otázky na str. 85. 

Do domácího sešitu napsat celé 

cvičení, které bylo za úkol (byla jen 

část) a pak každý den napsat do 

domácího sešitu cca 6 řádků 

doplňovačky z učebnice podle 

vlastního výběru. 

MATEMATIKA Po – kontrola a oprava úloh 

z minulého týdne – viz „Výsledky“ 

Út – Pá: úpravy mnohočlenů – 

procvičování v pracovním sešitě 

Výsledky  

Út – PS 132/1-4 

St – PS 132/5-7 

Čt – PS 133/1-3 

Pá – PS 133/4-6 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Unit 4C Po – naučit se slovíčka 4C (pro ty, 

kteří nemají PS zde) 

St – uč. str. 48 – přečíst a 

poslechnout (poslech zde) 

Pá – do šk. sešitu 49/2 – odpovídat 
celou větou, prosím 

DĚJEPIS Seznámit se se sociálními důsledky 

průmyslové revoluce. 

Přečíst v učebnici text na straně 

72-75. 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Vysledky_PS_130_131.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/PE3_U4C_Vocab.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

CHEMIE Opakování – názvosloví oxidů, 

halogenidů, sulfidů a 

bezkyslíkatých kyselin 

 

Kyslíkaté kyseliny  

Viz online procvičování z minulého 

týdne. 

  Zápis – viz Kyslíkaté kyseliny 

Video na adrese: 

https://youtu.be/SxP-2aG74lQ 

Online učebnice: http://e-

chembook.eu/kyseliny-a-zasady 

odstavce: Kyslíkaté kyseliny, 

Tvorba vzorců kyslíkatých kyselin a 

Tvorba názvů kyslíkatých kyselin. 

FYZIKA Elektrické jevy - Výsledný odpor 

rezistorů spojených v el. obvodu za 

sebou 

Procvičovat si látku uč. 146, 147. 

Udělat ústně úkoly na str. 148, 

149. 

Doporučené webové stránky zde. 

(Nezapomeňte do 27. 3. poslat 

prezentaci zadanou minulý týden.)  

ZEMĚPIS Německo 

 

 

Rakousko, Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko 

Pracovní list „Německo“ z minulého 

týdne zaslat vyplněný do 25. 3. na 

altmanova-kamenka@seznam.cz 

(celý správně vyplněný, na 1 za 

50%)  

UČ 70-72 a PS 42 - v druhé půlce 

týdne vypracovat a poslat na mail 

pracovní list Rakousko, Švýcarsko 

do 28.3. 

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: 

Měsíce a roční období 

Číslovky 

PŘÍRODOPIS Seznamte se s fungováním a 

stavbou smyslových ústrojí. 

Přečtěte si v učebnici kapitolu 

SLUCHOVÉ ÚSTROJÍ. 

Podívejte se na videa: 

Sluch 

Funkce ucha 3D animace 

Ucho 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Kyslíkaté-kyseliny.pdf
https://youtu.be/SxP-2aG74lQ
http://e-chembook.eu/kyseliny-a-zasady
http://e-chembook.eu/kyseliny-a-zasady
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/82-8-rocnik/1057-elektricky-proud?scroll=0
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Pracovní-list-Německo.docx
mailto:altmanova-kamenka@seznam.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/PL-RAKOUSKO-ŠVÝCARSKO.docx
https://youtu.be/rODVKb237eU
https://youtu.be/6ED4qDFHxMA
https://youtu.be/Mw6j4gdswrs
https://youtu.be/UP3gyB2P7eQ
https://youtu.be/s1sMvYOBDU4
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Předložky 

    

 

 

    

    

    

  Slovíčka 

Napsat a poslat na email 

(vondrajda@seznam.cz) pohádku 

(nejméně 10 vět), ve které 

použijete alespoň 10x předložku. V 

přítomném čase, popř. možno 

použít i budoucí čas. 

(Opravím a pošlu zpět.) 

Popsat s využitím předložek 

obývací pokoj. (das 

Wohnungzimmer). Alespoň 6 vět. 

Napsat slovíčka z 9. lekce - S. 13, 

doplnit sami výslovnost. 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 8. C 

mailto:vondrajda@seznam.cz

