
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Alena Melníková 8. B 14. 4. - 17. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, čeká nás další týden práce. Mám pocit, že se nám tato forma výuky začíná 
velmi dařit a pevně věřím, že tomu tak bude i nadále. Přeji hodně chuti do práce a 

budu se na vás těšit zase v úterý. Zdravím vás! 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1. Dokončení předložek 

2. Anglický romantismus 

3. Četba úryvku-W. Scott 

1. Učebnice str. 52 – 53/ cv. 5, 6a 

písemně do školního sešitu, 

str. 54/cv. 8, 9 – pročíst a 

promyslet  

 

2. Prezentace – pročtěte si 

prezentaci a udělejte si zápisky 

3. Ivanhoe – přečtěte si první 

kapitolu 

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) 

 
viktor.dousa@kamenka-
celakovice.cz 

 

Výuková videa na youtube: 

 

1. Sčítání a odčítání 

mnohočlenů 

 

2. Násobení mnohočlenů 

 

3. Algebraické vzorce 

 

4. Rozklad mnohočlenu pomocí 

vytýkání 

 

 

    Řešení  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1. This week we are looking into 

phrasal verbs 

2. Practice 1 Inroduction 

3. Practice 2 

1. Ex.4/p.73 – read the the story 

again and try to find the phrasal 

verbs from exercise 4 and write 

them down 

2. Complete the worksheet Phrasal 

verbs 

3. WKBK pp. 58-59/ ex. 2,3,4,5 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

PAVLÍNA 

HRUŠKOVÁ 

Mgr. Hrušková 

Wednesday – Modal verbs – 

Revision 

Friday – New York – listening, 

reading, writing 

For more information go to Google 

Classroom. 

https://drive.google.com/file/d/10zqZVQgi6ua7Zg48XFsXXJHF_YtTR-Dn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REypto5EWBxMeFmzLJBQH-7rC3C9aSA8/view?usp=sharing
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=LC-PZH01tpA
https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ
https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ
https://drive.google.com/file/d/186hLSCGhDkbR1PEeRc-63Ig5RrE_6HPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1skyoGNct4vewKQSZyOtQ32rAt5_ITb2-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1skyoGNct4vewKQSZyOtQ32rAt5_ITb2-/view?usp=sharing
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK 

 

JITKA 

PETEROVÁ 

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. 

NĚMECKÝ  

JAZYK 

 

 

JANA 

SÝKOROVÁ 

     PS 23/4 

     25/7       

     25/8  

     26/10 a, b 

 

(srovnat slovosled) 

(doplnit) 

(spojit slova, aby vznikla číslovka a 

napsat) 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

KLÁRA 

HAVLOVÁ 

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    

   Pracovní list 1 

 

Poslech  

Pexeso 

Slovíčka 

 

Uhrzeit  

Satzbau (sestav věty) 

 

Meine Schule  

 

 

 

aplikace WORLDTRAINER 

  informace 

PŘÍRODOPIS 

 

 

JITKA 

OSTENOVÁ 

          Smyslová ústrojí - zrak 

- učebnice str. 56 - 59 (přečíst 

text a prohlédnout obrázky) 

- do sešitu si podle prezentace 

udělej zápis a vytvoř nákres 

stavby oka (i s popisem) 

 

  Prezentaci najdeš ve své učebně  

     

 

https://drive.google.com/file/d/1rcuJ1VCC8uDGP-29YnzUtfHJmdobR0Dz/view?usp=sharing
https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek-cas?source=explicitExercise
https://www.umimenemecky.cz/pexeso-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__stze_bilden.html
https://de.islcollective.com/video-lessons/meine-schule
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.fraus.android.wordtrainer
https://ucebnice.fraus.cz/cs/nezavisle-stranky/wordtrainer-fraus
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ZEMĚPIS 

 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

 

Přírodní poměry Ameriky – 

vymezení, povrch, podnebí 

  PS 15-16 

  Učebnice lze najít online na: 

 

   

Zdroj učebnice 

CHEMIE 

 

JAROSLAV 

JANEČEK 

1. Samostatně opakovat názvosloví 

chemických sloučenin 

2. Kvíz k vyplnění je uložen ve vaší 

třídě. 

 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

1. Kvíz - 001 

 

DĚJEPIS 

 

LENKA 

ŠUDOVÁ 

Průmyslová revoluce – opakování 

Průmyslová revoluce v českých 

zemích: přečíst a zapsat do sešitu 

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Vyplňte: Pracovní list a zašlete na 

můj email do 20. 4.  

Prezentace: Průmyslová revoluce v 

českých zemích 

    Videoukázka: 

 

FYZIKA 

 

KATEŘINA 

BAČOVÁ 

1. opakování – výpočet Ohmova 

zákona v paralelním a 

sériovém obvodě  

 

1. vypracovat PL 

    Ohmův zákon  

odevzdat jej prostřednictvím učebny 

Google 

 

 

Mějte se dobře! 

 

Alena Melníková 

Třídní učitelka 8. B 

https://www.nns.cz/download/choose_app.php
https://drive.google.com/file/d/1uwFFwgWzMfQxx-9WOv75vfrLPFrez7J4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e3iz3CNMoPSMOy6THNOJA7I8rmdu9_DL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e3iz3CNMoPSMOy6THNOJA7I8rmdu9_DL/view?usp=sharing
https://edu.ceskatelevize.cz/prumyslova-revoluce-5e441a8ef2ae77328d0a6d91
https://docs.google.com/document/d/1M7-hIna9Oel2JfBHfJglCphvfp9kd63pk8_A1Rcm4BA/edit?usp=sharing

