
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Alena Melníková 8. B 6. 4. – 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí,  zdravím vás s novou dávkou učiva. Opět vás mohou jen pochválit. Práce, 
které mi posíláte, jsou opravdu výborné a je vidět, že jste na učení zcela nezanevřeli. 

Jsem moc ráda, že to tak dobře zvládáte. Pomalu začneme využívat naši novou 
google classrrom, tak vše bude zase o trošku lehčí. Moc vás zdravím a přeji hodně 

zdaru v další práci. 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1. Úvod do romantismu – základní 

znaky v literatuře a umění 

2. Opakování předložek 

3. Online procvičování 

1. Pročtěte si prezentaci 

 

Romantismus 

 

2. Učebnice str.51/ cv. 1,2,3, 

vypsat pouze cv. 3 do ŠS, stačí 

předložky a pád 

3. Cvičení 1 s/z 

MATEMATIKA 

 

 

 

VIKTOR 

DOUŠA 

1. Souhrnné opakování 

PS2 166 / A – 12, A – 13 

 

2. Vyjádření neznámé ze vzorce 

PS2 159 / A – 1 

       160 / A – 2, A – 3, A – 4 

       161 / A – 5, A – 6, A – 7 

 

 

 

 

viktor.dousa@kamenka-celakovice.cz  

Výuková videa na youtube: 

 

1. Vyjádření neznámého vzorce 1 

 

2. Vyjádření neznámé ze vzorce 2 

 

3. Vyjádření neznámé ze vzorce 3 

 

 

Přílohy: 

 

Řešení příkladů 8_3  Řešení  

(příklady z minulého týdne) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1. Unit 6 Reading 

2. Reading comprehension 

3. Listening 

4. Vocabulary  

 

 

1. SB pp.72-73, Ashley´s camera, 

read the story and do ex. 1b 

 

2. Ex. 2, p. 73 

3. p.73/3 a,b 

Listening 

4. WKBK p. 58/ex.1 

 

 

 

ANGLICKÝ  

JAZYK 

 

PAVLÍNA 

HRUŠKOVÁ 

Unit 6C 

1) Check your work in your PB from 

the last week. See „Answers“. 

2) SB p. 73 Listening and writing 

3) Phrasal verbs: SB 73/4, PB 

58/4, 5  

   Answers 

Monday: Listen again to the last 

part of the story about Ashley:     

p. 73, ex. 3b and answer some 

questions. For more details go to 

the google classroom.  

 

https://drive.google.com/file/d/1IYCyMGmIwaP0pxRCCUyahDOZf9moibWS/view?usp=sharing
https://www.umimecesky.cz/cviceni-predlozky-s-z
https://www.youtube.com/watch?v=e3otlWaeQVc
https://www.youtube.com/watch?v=tjYz9bKdzpo
https://www.youtube.com/watch?v=93ThCsY3q8k
https://drive.google.com/file/d/13Z1BfXlOkW9-BVnKWHH6dWZ1P2ahC_Pi/view?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Answers-_PB_58_1_59_6.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/SB_73_3b.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/SB_73_3b.docx
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Wednesday: SB p. 73 ex. 4 Read 

and learn about Phrasal verbs. See 

also the link here. PB pages 58, 59 

Do ex. 4 and 5. For more details go 

to the google classroom. 

 

PŘÍRODOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

JITKA 

OSTENOVÁ 

1. Shrnutí – žlázy z vnitřní 

sekrecí 

 

 

 

2. Smyslové ústrojí - lidské oko 

 

 

 

 

 

Email : 

jitka.ostenova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

1. Pošli mi na nový školní email 

odpověď na 3 otázky: 

A) Jednoduše popiš, co 

znamená onemocnět 

cukrovkou 

B) Jaká je prevence 

cukrovky? 

C) Napiš tři sporty, které 

řadíme mezi adrenalinové. 

Vysvětli proč 

        2.  Začínáme kapitolu smyslová  

             ústrojí – podívej se na tato    

             videa   Video 1 

                        Video 2 

              

CHEMIE 

 

 

 

 

 

 

 

JAROSLAV 

JANEČEK 

1. Samostatně nastudovat 

chemické sloučeniny hydroxidy 

(zásady) 

2. Zápis do sešitu v příloze 

Hydroxidy.pdf 

 

 

 

3. Pokračovat v procvičování 

názvosloví předchozích chemických 

sloučenin 

4. Přílohy a odkazy jsou zveřejněny 

ve Vaší třídě v předmětu – Chemie 

 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenkacelakovi

ce.cz Pokyny 

4. Zdroje – učebnice str. 44-47 

 

Příloha č.1 

 

Hydroxidy.pdf 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2  

Využít videí na adrese 

youtube.com: „Hydroxidy“ a 

„Chemie – názvosloví 

hydroxidů“. 

 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006072390-phrasal-verbs-1
https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg
https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao
https://drive.google.com/file/d/1nYbL8DbielkL2ARnJg216A_zRHxe5ZPU/view?usp=sharing


3 
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DĚJEPIS 

 

LENKA 

ŠUDOVÁ 

Přečíst kapitolu: Sociální důsledky 

průmyslové revoluce 

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Učebnice strana:  strana 72-75  

Prezentace:  Průmyslová revoluce 

  ( viz minulý týden ) 

FYZIKA 

 

 

   KATEŘINA  

   BAČOVÁ 

Zopakovat si výpočet celkového 

odporu (Ohmova zákona) 

v paralelní a sériovém obvodě  

(Příští týden bude k vypracování 

prac.list na dané téma a další týden 

– obdržíte list s výsledky, abyste 

měli kontrolu a věděli, jak toto 

učivo zvládáte.) 

Pokyny 

Ohmův zákon 

Video 1 

Ohmův zákon-měření 

Video 2 

Video 3 

Sériové zapojení 

Video 4 

paralelní zapojení 

Video 5 

ZEMĚPIS 

 

 

 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

Na tento týden opakování střední   
Evropy – Visegrádské státy 

Na příští týden si připravte modré 
sešity. Začneme Ameriku a vy nemáte 
nic doma (učebnice, pracáky). Takže, 

budu vám posílat ppt. se zápisem, 
který si uděláte do vašich modrých 

sešitů. 

Email: hana.altmanova@kamenka-
celakovice.cz 

Úkoly budou na Google classroom 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

JANA 

SÝKOROVÁ 

 

 

UČ  S. 15 + slovíčka 

PS  S. 13/3 a, b 

 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

KLÁRA 

HAVLOVÁ 

1, Procvičíme si slovesa a jejich 

skloňování (Verben 

konjugieren): 

Vyplň interaktivní pracovní list a 

vyhodnoť si jej (tlačítko FINISH). 

Nápověda – přehled gramatiky:  

 Časování nepravidelných 

sloves a jejich pravidla 

(sprechen, lesen, treffen, 

sehen, essen). 

 Časování haben, sein  

 

 

Verben 

 

Nepravidelná slovesa   

 

Haben, sein  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bj5AIFADqf4
https://www.youtube.com/watch?v=LQDMUhnhn0c
https://www.youtube.com/watch?v=JpL4wi36ZDg
https://www.youtube.com/watch?v=IvCziaHKppY
https://www.youtube.com/watch?v=k-q8I9x7PnQ
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Verbkonjugation/Verben_tk1970nk
http://i-lector.com/clanek/casovani-nepravidelnych-sloves/
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018022701-haben-mit-a-sein-byt-v-pritomnem-case
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2, Naučíme se měsíce  

 

Procvičte si měsíce (opakujte  

nahlas) 

Napiš si měsíce do sešitu Deutsch 

(u všech měsíců je člen „der“) 

3, Procvičíme opět poslech – Am 

Markt (na trhu) – procvičíme 

sloveso möchten (chtít, Ich möchte 

= chtěl bych). Vypracujte úkoly, 

video se vždy pozastaví. (pokud 

nebudete vědět vše, nevadí. Přesto 

je důležité němčinu trochu 

„naposlouchat“.) 

 

Ein frohes Osterfest! Radostné 

Velikonoce! 

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 

 

12 Monate 

https://allgemeinbildung.ch/fach=d

eu/Monate_01a.htm 

 

 

Am Markt  

 

 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

 

JITKA 

PETEROVÁ 

  Nauč se nová slovíčka – části těla. 

  Zapiš si je do školního sešitu. 

Pomocí odkazů si procvič 

výslovnost a můžeš si doplnit i 

některá slovíčka, která nejsou 

v učebnici nebo pracovním sešitě. 

Učebnice strana 72 – obrázek  

tanečnice 

  Pracovní sešit – strana 78 

  Video 1 

  Video 2 

 

POŽADAVKY 

 Odpovědi ke cvičením pište do školního 

sešitu 

 Dělejte si poslechy 

 Čtěte 

 

 

Alena Melníková 

Třídní učitelka 8. B 

https://www.youtube.com/watch?v=im3dhNij_0w
https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Monate_01a.htm
https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Monate_01a.htm
https://de.islcollective.com/video-lessons/auf-dem-markt
https://www.youtube.com/watch?v=LwDdM6fLu_4
https://www.youtube.com/watch?v=ZBDWq_qaZ4E

