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PŘEHLED 

Milí žáci, jedeme dál v online vyučování. Učíte se s těmi programy nejen vy, ale i já, 

zlepšíme si IT gramotnost a to se vyplatí. Naučili jste se během tohoto období něco 

nového nebo se v něčem zlepšili? Zdraví vás vaše třídní učitelka. 

Předmět pokyny pro děti zdroje (úkoly, zadání apod.) 

ČESKÝ 

JAZYK 

Příslovce- druhy, stupňování, 

příslovečné spřežky 

 

Literatura: 

Porozumění textu: Divá Bára 

Charakteristika literární postavy 

 

Příslovce- druhy (Moje čeština) 

Stupňování příslovcí - přehled a 

cvičení najdete v Google učebně 

 

Poslech ukázky a vypracování 

úkolu v Google učebně 

MATEMATIK

A 

Výrazy - procvičování  

 

PS 132 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

PS 133 / 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

 

(kdo má už v PS vyplněno, 

počítá si na papír) 

Výuková videa na youtube: 

 

1. Sčítání a odčítání mnohočlenů 

 

2. Násobení mnohočlenů 

 

3. Algebraické vzorce 

 

4. Rozklad mnohočlenu pomocí 

vytýkání 

 

Přílohy: 

 

Řešení příkladů 8_5  Příloha č. 1 

(příklady z minulého týdne) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Mgr. 

KALINOVÁ 

 

1.   Udělejte si online cvičení na 

future simple tense. 

2.    Koukněte se na videa s 

předpovědí počasí, zaměřte se 

na použití budoucích časů. 

3.    Napište krátkou předpověď 

počasí na následující den. 

 marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz  

 

1.   Future simple tense 

2.   Weather forecast video 

3.   Weather forecast video 2 

  

    Vstup do učebny 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Mgr. 

HRUŠKOVÁ 

Unit 6C Monday - New York - video 

 

Wednesday - Phrasal Verbs II 

 

Friday - PB pages 58-59 

 

For more information go to 

Google Classroom. 

https://www.mojecestina.cz/article/2016062803-prislovce
https://www.youtube.com/watch?v=DgJawXrE_Rk
https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU
https://www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA
https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ
https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-future-simple-tense/196
https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-future-simple-tense/196
https://www.youtube.com/watch?v=x2ZAYPGz7bs
https://www.youtube.com/watch?v=x2ZAYPGz7bs
https://www.youtube.com/watch?v=gzPA-YKJmVk
https://www.youtube.com/watch?v=gzPA-YKJmVk
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjQ4Mzc3MzJa/tc/NTYyNjM1OTg0NDJa
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PŘÍRODOPIS Seznámíte se s ústrojím sluchu 

– 

 

jeho stavbou a funkcí. 

Učebnice strana 59-60. 

Podívejte se na tyto odkazy: 

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

=M 

w6j4gdswrs 

 

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

=s1 

sMvYOBDU4 

 

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

=et 

k83xl9CvY 

FYZIKA Opakování látky - elektřina vypracovat v Google učebně 

zadaný kvíz/test do 24.4. 

ZEMĚPIS 

 

Přírodní poměry Ameriky – 

vodstvo, biomy Ameriky 

 UČ 25-30 PS 17 

 Učebnice lze najít online na: 

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

oose_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 - Vodstvo a 

biomy Ameriky 

DĚJEPIS Velká Británie, Francie a Rusko 

 

UČ 111-115 

Ppt. v google clasroom: Udělat 

zápis z kap. Velká Británie až 

Rusko revoluce 1905  

CHEMIE 
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 

   Váš email:     

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz   

1.    Video na www.youtube.com 

2.    HNO3 – kyselina dusičná – její 

vlastnosti, reakce a využití 

3.    H2SO4 – kyselina sírová – její 

vlastnosti, reakce a využití 

4.    HCl – kyselina chlorovodíková 

– její vlastnosti, reakce a 

využití 

5.    HF – kyselina fluorovodíková 

sice slabá kyselina a přitom 

nebezpečná, velmi silná a 

toxická žíravina 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

1, Procvičíme poslech a 

výslovnost, 

spojování slov 

 

2, Naučíme se zájmeno 

„man“ 

Pracovní sešit str. 15 cv. 5a,b 

Pracovní sešit str. 16 cv. 10 

Učebnice str. 19 cv. 10 

 

Prezentace – v Google 

Classroom 

https://www.nns.cz/download/choose_app.php
https://www.nns.cz/download/choose_app.php
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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3, Zopakujeme vazbu „es 

gibt“ 

Procvičíme „man“ + „es 

gibt“ 

 

Trochu zábavy: 

Film pro studenty 

německého jazyka 

na pokračování „Nicos Weg 

nach 

Deutschland“. 

Prezentace – v Google 

Classroom 

Pracovní list – v Google 

Classroom 

 

Video v Google Classroom 

 

RUSKÝ 

JAZYK 

Naučíte se některá přídavná 

jména. 

Zopakujete si časování a 

užití sloves 

učit a učit se. 

V učebnici na obrázku na 

straně 72 

najdete nová slovíčka – 

vlastnosti, 

jaké co je, jaký kdo je. 

Naučte se je a přepište si je 

do 

školních sešitů pod nadpisem 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA podle 

strany 78 

z pracovního sešitu. 

V pracovního sešitu vyplňte 

stranu 

48 , cvičení 9 a 10. 

 

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 

● Úkoly zadané přes učebnu prosím 

odevzdejte přes učebnu. Jinak bude 
úkol stále registrován jako nesplněný 

(bude u něj “chybí”).  

 

 

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

