
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Hana 

Altmanová 

8. A 14. 4. – 17. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milí žáci, vstupujeme spolu do dalšího týdne online výuky. Vydržme to spolu takto 

ještě, ať jsme připraveni pro čas, kdy tato omezení skončí a schopni pokračovat dál. 

Vaše třídní 

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

ČESKÝ JAZYK Literatura: 

Odpověz na otázku v Google 

učebně 

Co je to balada? 

Božena Němcová – prostudovat a 

zapsat 

do sešitu text z prezentace 

Mluvnice: 

Procvičovat skloňování číslovek 

Druhy číslovek - opakování 

Sloh: 

Napiš krátké zamyšlení na téma: 

Můj život v karanténě – co se mi 

líbí, co 

mi chybí (alespoň 10 vět) 

email lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Prezentace Božena Němcová je 

vložena v Google Classroom 

 

Cvičení 1 

https://www.umimecesky.cz/vpisov

acka-sklonovani-cislovek/501 

Vysvětlení – Moje čeština 

https://www.mojecestina.cz/article

/2010120804-druhy-cislovek 

 

Úkol zadán v Google Classroom 

MATEMATIKA Výrazy - opakování 

1. Sčítání a odčítání výrazů 

PS 108 / A – 17 

2. Násobení a dělení výrazů 

PS 117 / A – 33, 34, 35 

118 / C - 39 

3. Úprava výrazů na součin 

PS 121 / A – 8 

125 / A – 28 

(kdo má už v PS vyplněno, 

počítá si na papír) 

Výuková videa na youtube: 

1. Sčítání a odčítání mnohočlenů 

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

=DgJawXrE_Rk 

2. Násobení mnohočlenů 

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

=Q3WFgdTZekU 

3. Algebraické vzorce 

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

=LC-PZH01tpA 

4. Rozklad mnohočlenu pomocí 

Vytýkání 

https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-sklonovani-cislovek/501
https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-sklonovani-cislovek/501
https://www.mojecestina.cz/article/2010120804-druhy-cislovek
https://www.mojecestina.cz/article/2010120804-druhy-cislovek
https://www.youtube.com/watch?v=DgJawXrE_Rk
https://www.youtube.com/watch?v=DgJawXrE_Rk
https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU
https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU
https://www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA
https://www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 viktor.dousa@kamenka-celakovice.cz https://www.youtube.com/watch?v

=CE0A3A8AYjQ 

Přílohy: 

Řešení příkladů 8_4 Příloha č. 1 

 (příklady z minulého týdne) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

KALINOVÁ 

Tento týden si prosím zopakujte, 

jak 

se v angličtině vyjadřuje 

budoucnost: 

Will for predictions (co si 

myslíme, že se v budoucnu 

stane) 

Will for decisions (naše 

rozhodnutí, co uděláme) 

Going to for intentions (plány 

a záměry pro blízkou 

budoucnost) 

Present continuous for 

future arrangements 

(přítomný čas průběhový pro 

naplánované činnosti) 

1.Projděte si online cvičení 

k učebnici Project 3, Unit 2 - 

Grammar 

2. Koukněte se na krátké video, 

přečtěte si o použití budoucích časů 

a vypracujte 3 online cvičení pod 

textem. 

3. V učebně vypracujte úkol: 

Napište 3 věty s will (např. jak 

dlouho si myslíte, že ještě bude 

v ČR karanténa, kolik bude v ČR 

celkem nakažených do léta….) a 3 

s going to (co se chystáte dělat 

v následujícím týdnu) 

 

1. Project 3, Unit 2 Grammar 

exercises 

 

2. British council: Future forms 

 

3. Vstup do učebny 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ
https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/8A_Tydenni_plan_14-17_4_2020_Priloha_M_Reseni_prikladu_8_4.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
about:blank
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjQ4Mzc3MzJa/tc/NTYyNjM1OTg0NDJa
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Mgr. Hrušková 

Wednesday – Modal verbs – 

Revision 

Friday – New York – listening, 

reading, writing 

For more information go to Google 

Classroom. 

PŘÍRODOPIS Seznamte se se stavbou a činností 

ústrojí čichu. 

Učebnice strana 61. 

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

=irjGleHr1yA 

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

=h3-XpmBeGPc 

 

FYZIKA opakování – výpočet Ohmova 

zákona v paralelním a sériovém 

obvodě 

vypracovat pracovní list 

„8F – Ohmův zákon“ 

- odevzdat jej prostřednictvím 

učebny Google 

ZEMĚPIS 

 

Přírodní poměry Ameriky – 

vymezení, povrch, podnebí 

 PS 15-16 

 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. 

V ppt. jsou témata vymezena na 

konkrétní týden 

DĚJEPIS Sjednocení Německa a Itálie 

 

UČ 108-111 

Ppt. v google clasroom: Udělat 

zápis z kap. Sjednocení Německa a 

Sjednocení Itálie.  

CHEMIE 1. Samostatně opakovat názvosloví 

chemických sloučenin 

2. Kvíz k vyplnění je uložen ve vaší 

třídě. 

 

1. Kvíz - 001 

https://www.youtube.com/watch?v=irjGleHr1yA
https://www.youtube.com/watch?v=irjGleHr1yA
https://www.youtube.com/watch?v=h3-XpmBeGPc
https://www.youtube.com/watch?v=h3-XpmBeGPc
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/8A_Tydenni_plan_14-17_4_2020-Priloha_8FOhmuv_zakon.odt
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.) 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

1, Zopakujeme si části dne, dny, 

měsíce a naučíme se roční období 

 Vypracujte pracovní list, zapište 

si nová slovíčka 

 Procvičte si slovní zásobu – 

krátká online cvičení 

 

2, Procvičíme si i čas 

 poslechněte si čas a vyberte 

jednu z možností 

 sestavte věty 

3, Procvičíme opět poslech 

 Meine Schule – zopakujeme si 

slovní zásobu škola. Pusťte si 

video a plňte úkoly. Nechte video 

v tzv. Spiel Modus. 

Slovní zásobu učebnice PRIMA si 

můžete procvičovat v aplikaci 

WORLD 

TRAINER FRAUS 

Informace k e-učebnici: Kdo mi 

poslal 

email – děkuji. Zatím prosím 

vyčkejte, nyní se sžíváte s google 

classroom. I já vše prověřuji. 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Pracovní list den, měsíc, rok 

Příloha č. 1 

 

Poslech 

https://www.umimenemecky.cz/po

slech-slovicek-

cas?source=explicitExercise 

Pexeso 

https://www.umimenemecky.cz/pe

xeso-cas?source=explicitExercise 

Slovíčka 

https://www.umimenemecky.cz/slo

vicka-cas?source=explicitExercise 

Uhrzeit 

http://www.lehrerlenz.de/die_uhrz

eit_hren.html 

Satzbau (sestav věty) 

http://www.lehrerlenz.de/die_uhrz

eit__stze_bilden.html 

Meine Schule 

https://de.islcollective.com/video-

lessons/meine-schule 

 

aplikace WORLDTRAINER 

informace 

https://ucebnice.fraus.cz/cs/nezavi

sle-stranky/wordtrainer-fraus 

 

RUSKÝ JAZYK Budete vyplňovat křížovku a 

pracovat v pracovním sešitě. 

Do školního sešitu si přepište a 

vyplňte křížovku z učebnice – 

strana 

75 – části těla. 

V prac. sešitě vyplňte stranu 42. 

Zopakujte si názvy částí těla. 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/8A_Tydenni_plan_14-17_4_2020_Nj_Priloha_c1.pdf
https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek-cas?source=explicitExercise
https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek-cas?source=explicitExercise
https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek-cas?source=explicitExercise
https://www.umimenemecky.cz/pexeso-cas?source=explicitExercise
https://www.umimenemecky.cz/pexeso-cas?source=explicitExercise
https://www.umimenemecky.cz/slovicka-cas?source=explicitExercise
https://www.umimenemecky.cz/slovicka-cas?source=explicitExercise
http://www.lehrerlenz.de/die_uhrzeit_hren.html
http://www.lehrerlenz.de/die_uhrzeit_hren.html
http://www.lehrerlenz.de/die_uhrzeit__stze_bilden.html
http://www.lehrerlenz.de/die_uhrzeit__stze_bilden.html
https://de.islcollective.com/video-lessons/meine-schule
https://de.islcollective.com/video-lessons/meine-schule
https://ucebnice.fraus.cz/cs/nezavisle-stranky/wordtrainer-fraus
https://ucebnice.fraus.cz/cs/nezavisle-stranky/wordtrainer-fraus
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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 (lze i přes 

whatsapp) 

 Děkuji vám i vašim rodičům, že spolu 
zvládáme fungovat a komunikovat 
v této náročné situaci. Spolu to 

zvládneme 

 Prosím, plňte zadané úkoly, je to pro 

vás 

 

 

Upřesňující informace: učitelský mail hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz   

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

 

Mgr. Hana Altmanová 

Třídní učitelka 8. A 

mailto:hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz

