
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 8.C 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

Zdravím všechny žáky i rodiče do dalšího týdne. Prosím všechny rodiče, aby si 
zkontrolovali, že mají v iškole správnou a funkční emailovou adresu, a pokud tak 

ještě neučinili, tak ať si nastaví přeposílání informací z iškoly do svých emailů. Děkuji. 
Myslím na vás, doufám, že jste všichni zdraví a že jste si alespoň trochu zvykli řešit 
školu a učení tímto mimořádným způsobem. Vypadá to, že tento on-line režim nás 

hned tak neopustí. Mějte se hezky, a pokud by bylo potřeba, volejte nebo pište.    

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

ČESKÝ JAZYK Literatura – Vlastní četba  

 

 

 

Mluvnice – Shoda podmětu s 
přísudkem 

Přečtěte minimálně jednu knihu dle 

vlastního výběru a vypracujte o 

knize referát. Jedničkáři přečtou 

dvě knihy a vypracují dva referáty. 

Termín odevzdání bude upřesněn 

cca za 2 – 3 týdny. 

Procvičování 1 

Procvičování 2 

Procvičování 3 

MATEMATIKA Po – kontrola a oprava úloh 

z minulého týdne – viz „Výsledky“ 

Út – Pá: Lineární rovnice  

Výsledky  

Út, St – Podívejte se na video a do 

sešitu si při tom dělejte zápis. Ať 

víte, co je levá a pravá strana 

rovnice, co je kořen rovnice, co 

jsou ekvivalentní úpravy. Pište i 

všechny příklady, které tam 
uvidíte.  

Čt – PS 135 celá str., 136/3 
(návody zde a zde) 

Pá – PS 136/4, 137/5 abc (návod 
zde) 

Vyfoťte, posím, hotové stránky 135 

a 136 a cv. 137/5 a pošlete mi je 

na email 

pavlina.hruskova@kamenka-
celakovice.cz  

DĚJEPIS Shrnutí kapitoly: Průmyslová 

revoluce 

Vyplnit pracovní list a poslat na můj 

mail:  lenka.sudova@kamenka-
celakovice.cz 

Dokončit zápis podle prezentace: 

Průmyslová revoluce (část zápisu 
již v sešitech máte) 

   Zábavné opakování: 

Vynálezy: cvičení 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem
https://www.mojecestina.cz/shoda-prisudku-s-podmetem
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem1.htm
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Vysledky_8C_PS_132_133.pdf
https://youtu.be/iL6awqCDvEU
https://youtu.be/wgKq9_c4jx0
https://youtu.be/TH6L5rEZz5s
https://youtu.be/0sV4A1bjrg8
mailto:pavlina.hruskova@kamenka-celakovice.cz
mailto:pavlina.hruskova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Pracovní-list-Průmyslová-revoluce.docx
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/PRŮMYSLOVÁ-REVOLUCE.pdf
https://www.umimefakta.cz/souvislosti-slavne-vynalezy-1-uroven/193
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Unit 4C Po – vyfoťte, prosím, cv. 49/2, 

které jste měli dělat v pátek do 

sešitu, a pošlete mi ho na email 

pavlina.hruskova@kamenka-
celakovice.cz 

Procvičte si slovíčka zde. 

Připomeňte si použití členů a/an a 
the (PS 77/4.2) 

St – PS 38/2, 39/5 Prosím ofotit 

hotová cvičení a poslat mi je na 

email. Děkuji. (Kdo nemá PS – 
možnost stáhnout zde.) 

Pá – Around town – procvičte si 
slovní zásobu online  

Giving directions – poslechněte si a 
procvičte si online 

CHEMIE Pokračovat v opakování – 

názvosloví oxidů, halogenidů, 

sulfidů, bezkyslíkatých a 
kyslíkatých kyselin 

 

 

Využít k opakování pracovní listy: 

Pracovní list 1 

Pracovní list 2 

Učebnice chemie str. 38-49 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

FYZIKA Významné osobnosti fyziky 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 

snímků. Na zpracování máte čas do 

15. 4. – kdo chcete, můžete mi ji 

vyfotit a poslat = těším se na vaše 

výtvory!   

ZEMĚPIS Visegrádské země neboli 

Postkomunistické státy střední 
Evropy 

   UČ 73-76, PS 43 

Video – Vznik samostatné ČR 

Video – Tragédie u Smolenska 

Video – Maďarské povstání 

mailto:pavlina.hruskova@kamenka-celakovice.cz
mailto:pavlina.hruskova@kamenka-celakovice.cz
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/PS-38_2_39_5.pdf
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/around-town
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/giving-directions
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Pracovní-list_Kyseliny.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Pracovní-list-2.docx
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
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
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK Procvičte si a upevněte 

probranou látku, slovní zásobu, 
psaní azbukou a čtení. 

 

POKYNY : 

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. 

 

ZDROJE : 

učebnice strana 62 a 65-67 

 

Zkuste si také ruštinu online: 

Procvičování RJ 

Obrázkový slovník 

PŘÍRODOPIS Seznamte se se stavbou oka a 

fungováním lidského zraku. 

Přečtěte si kapitolu ZRAK v učebnici 

na stranách 56-59 a podívejte se 
na odkazy: 

Lidské oko 

Byl jednou jeden život 

TOP 5 Faktů 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

  Slovíčka 

 

 

   

 

  Budoucí čas 

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) 

 

Pracovní list - opakování 

budoucího času 

 

Kdo ještě neposlal popis obývacího 

pokoje a pohádku (procvič. 

předložek) - uloženo minulý týden 

- tak prosím do pátku 3. 4. 

email (vondrajda@seznam.cz)  

TĚLESNÁ 

VÝCHOVA  

Ve zdravém těle zdravý duch! 

 

  

   Protáhněte se. 

 

 

 

 

 

https://www.jazyky-online.info/rustina/procvicovani2.php
https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
https://youtu.be/GKnJV2ZSRqg
https://youtu.be/LtNJy-rLpao
https://youtu.be/XqPQanXENQs
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/PL-1.-NJ-8..docx
mailto:vondrajda@seznam.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Tělesná-výchova.pdf
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Pro děti, co se příští rok chystají na přímačky, nakladatelství TAKTIK zpřístupnilo 

zdarma e-learningový přípravný kurz z Čj i z M. Stačí se jen zaregistrovat a pak 
stáhnout. Vyzkoušejte a uvidíte. Odkaz zde. 

 

Odkazy na pokusy do fyziky: 

Teslův transformátor 

Supravodivost 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 8.C 

https://vpohode.cz/cs/
https://youtu.be/G0Vf6sEk66U
https://youtu.be/toQIIVACJjM

