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PŘEHLED 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: 

Vyplňte pracovní list – Příslovce 

Opakování - určování větných členů, 

příslovečné určení 

Literatura: 

Vývoj českého divadla – zápis do sešitu 
dle 

prezentace 

email lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Pracovní list zadán v Google učebně 

Cvičení větné členy 

https://www.mojecestina.cz/article/201
8050602-test-vetne-cleny-fantasticka-
zvirata-a-kde-je-najit 

Online procvičování v  umimeto.org 

Bude zadán konkrétní úkol 

Prezentace, otázka a ukázky jsou 

umístěny v Google učebně 

MATEMATIKA 
Souhrnná cvičení 

 
Jelikož nemáte u sebe PS 3, jsou tento 
týden příklady z PS 3 zadány formou 

pracovních listů. Je možné vytisknout a 
vypracovat nebo přepsat do školních 

sešitů a vypočítat zde. 
Pracovní list_8_01 

Výuková videa na youtube: 
1. Pythagorova věta 

https://www.youtube.com/watch?v=es
bJ6DndUNg 

2. Počítání s mocninami 
Přílohy: 

https://www.youtube.com/watch?v=es
bJ6DndUNg 

Řešení příkladů 8_6 Příloha č. 2 
(příklady z minulého týdne) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

KALINOVÁ 

Dobrý den, opět chválím 

všechny, kteří plní úkoly a na ty 

ostatní apeluji, aby se k nim 

připojili. Pokud něčemu 

nerozumíte, klidně se ozvěte. 

1. Doplňte vhodná slova do 

anglických vtipů. Vyberte část 

„Tenses basic“ 

2. Vypracujte pracovní list na téma 

„Digital citizen“ (digitální občan) 

1. Jokes: Tenses basic 

https://www.umimeanglicky.cz/vtipy
-nove 

2. A digital citizen fading worksheet 

https://www.liveworksheets.com/w
orksheets/en/English_language/Rea
ding_comprehension/Digital_citizens
_sj273630ii 

vstupte do učebny 

https://www.mojecestina.cz/article/2018050602-test-vetne-cleny-fantasticka-zvirata-a-kde-je-najit
https://www.mojecestina.cz/article/2018050602-test-vetne-cleny-fantasticka-zvirata-a-kde-je-najit
https://www.mojecestina.cz/article/2018050602-test-vetne-cleny-fantasticka-zvirata-a-kde-je-najit
https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg
https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg
https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg
https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg
https://www.umimeanglicky.cz/vtipy-nove
https://www.umimeanglicky.cz/vtipy-nove
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Reading_comprehension/Digital_citizens_sj273630ii
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Reading_comprehension/Digital_citizens_sj273630ii
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Reading_comprehension/Digital_citizens_sj273630ii
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Reading_comprehension/Digital_citizens_sj273630ii
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

HRUŠKOVÁ 

UNIT 6C 
Monday – Phrasal Verbs III 

 
Wednesday – Reading, listening 

and writing - SB page 86 

For more information go to Google 

Classroom. 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte se 

stavbou mužského a ženského 

pohlavního ústrojí. 

Učebnice strana 62-63 

Rozmnožovací soustava, mužské 

pohlavní ústrojí. 

https://www.youtube.com/watch?v
=A94-Te3J1M8 

Ženské pohlavní ústrojí. 

https://www.youtube.com/watch?v
=oXIM59Q3qE0 

FYZIKA 
Zvukové jevy – přečíst si 

v učebnici, zkusit otázky za lekcí 

179/180 

výpisky do sešitu z učebnice - 

základní pojmy str. 167 - 

178 

(příští týden z tohoto tématu 

bude prac.list na procvičení) 

ZEMĚPIS 

 

Obyvatelstvo a hospodářství Ameriky UČ 32-35, PS 18-19 

https://www.nns.cz/download/choo

se_app.php 
UČ 32-35, PS 18-19 
 Učebnice lze najít online na: 
https://www.nns.cz/download/choo

se_app.php 
Ti, co nemají PS, si udělají zápis do 

modrého sešitu z prezentace, 

kterou posílám do classroom. 

Obsah koresponduje s učebnicí.  

DĚJEPIS Změny ve světě – USA, Čína a 

Japonsko 

UČ 116-118 

Ppt. v google classroom. Na pondělí 

Přistěhovalectví do USA, na čtvrtek 

Válka Severu proti Jihu, Čína a 

Japonsko 

https://www.youtube.com/watch?v=A94-Te3J1M8
https://www.youtube.com/watch?v=A94-Te3J1M8
https://www.youtube.com/watch?v=oXIM59Q3qE0
https://www.youtube.com/watch?v=oXIM59Q3qE0
https://www.nns.cz/download/choose_app.php
https://www.nns.cz/download/choose_app.php
https://www.nns.cz/download/choose_app.php
https://www.nns.cz/download/choose_app.php
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

CHEMIE Významné hydroxidy 

1. Samostatně zhlédnout videa na 

adrese: youtube.com 

2. Samostatně provést zápis do 

sešitu. 

3. Přílohy a odkazy jsou zveřejněny 

ve Vaší třídě v předmětu – Chemie 

4. Vypracovat test – kvíz 

(Názvosloví chemických sloučenin – 

002) 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Video na www.youtube.com 

2. NaOH – hydroxid (louh) sodný – 

vlastnosti, reakce a využití 

3. KOH – hydroxid (louh) draselný 

– vlastnosti, reakce a využití 

4. Ca (OH) 2 – hydroxid vápenatý 

(hašené vápno) – vlastnosti, 

reakce a využití 

5. NH 3 – amoniak, azan, čpavek – 

vlastnosti, reakce a využití 

NĚMECKÝ 

JAZYK 
Klíč ke cvičení z minulého týdne. 

Procvičíme gramatiku, slovní 

zásobu a poslech lekce 9. 

Poslech a nápovědu ke stránce 18 

najdeš v GC. 

Klíč ke cvičením najdeš v GC v pátek. 

Nicos Weg – další pokračování 

filmu, shlédni video a vypracuj 

úkoly. 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

v GC 

 

Pracovní sešit str. 15 cv. 6b, 7 

Pracovní sešit str. 18 – cvičení 

(Doplňování do vět, Napiš věty 

s gerne …, Hovořit o specialitách – 

vytvoř věty) 

 

Video v GC 

RUSKÝ JAZYK Zopakujete si slovní zásobu a během 

poslechu rodilé mluvčí si osvěžíte 

správnou výslovnost. 

Budete také pracovat do školního 

sešitu. 

Hovoříme o sobě. 

https://www.youtube.com/watch?v
=R0YagbmLU8A&amp=&t=5s 

V učebnici na straně 78 najdeš 

cvičení 12a) – anketu. Na otázky 

z ankety odpověz do školního sešitu. 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R0YagbmLU8A&amp=&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=R0YagbmLU8A&amp=&t=5s
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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  

 Sledujte prosím nástěnky v google 
classroom. Učitelé s vámi komunikují 
samostatně, pokud bude videovýuka, 

informace o jejím konání budou 
uvedeny tam, případně na ŠKOLNÍM 
mailu, kterým se do učebny 

přihlašujete. 

 Termíny: Online výuku Z a D budu 
zveřejňovat s předstihem na google 

classroom. 

 Výuka jednotlivých kolegů bude 

probíhat přes meet či zoom, jednotliví 
učitelé upřesní. Instalaci programu 

Zoom proto doporučuji  

 

 

Upřesňující informace: email: hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz   

 

Mgr. Hana Altmanová 

Třídní učitelka 8. A 

mailto:hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz

