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PŘEHLED 

Milí žáci, milé žákyně, opět vás velmi srdečně zdravím s další dávkou učiva. Jsem 
velmi ráda, že se nám podařilo tak úspěšně nastavit naše online setkávání při 

profilových předmětech. Je zjevné, že to usnadňuje práci nám všem a máme 
možnost si o probírané problematice popovídat. Takže s chutí do toho a budu se na 
vás zase těšit v úterý. Co se týče Čokovýzvy, ve vedení je Tomáš se čtyřmi štíty! 

Tento týden vás čeká hodně procvičování, takže máte možnost zvítězit!! 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1. Opakování – literatura 

2. Částice – opakování 

3. Procvičování – umimeto.org 

Konzultace út., čt. 10:30 

1. Kvíz v google učebně 

2. Učebnice str. 61 – 62, cv. 1,2,3 

3. Větné členy  

Čárky ve větě jednoduché 

MATEMATIKA 

 

VIKTOR 

DOUŠA 

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.  

 

Výuková videa na youtube: 

 

1. Pythagorova věta 

 

2. Počítání s mocninami 

 

 

Pracovní list 

Řešení příkladů 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1. 6D – Kids 

 

2. Practice 

 

3. Reading and listening – Jungle 

book 

 

  

1. SB p. 74 – 75, p74 ex.1a, b 

          p. 75 ex. 2,3 

2. WKBK p. 60 ex.1 

3. In google classroom 

 

 

   

  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

PAVLÍNA 

HRUŠKOVÁ 

Unit 6C 
 

Monday – Phrasal Verbs III 
 

Wednesday – Reading, listening 

and writing - SB page 86 

For more information go to Google 

Classroom. 

https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_harry_potter-2-uroven/3074
https://www.umimecesky.cz/cviceni-carky-ve-vete-jednoduche-nekolikanasobne-vetne-cleny
https://www.youtube.com/watch?v=pyM_RBWwsfg
https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg
https://drive.google.com/file/d/1Kqo9ScKj2kGE2WYuXKA4PWyeKOfG_E2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gKOXUPBhKsjHUCyLVWQXacmIj7uQMLIL/view?usp=sharing
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NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

KLÁRA 

HAVLOVÁ 

 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 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

 

 

JANA 

SÝKOROVÁ 

1. Uč str. 17/6 a, b, c - přečíst, 

napsat a poslat mi mailem 

obsah (převyprávět článek) cca 

8 vět. 

2. do sešitu přepsat ze str. 17 

časování slovesa essen a 

vytvořit postupně v každé 

osobě jednu větu (pokaždé 

jinou, vítám použití předložek), 

tzn. vytvořit celkem 6 vět (3 v 

Sg., 3 v Pl.) 

 

 Slovíčka - pokud někdo ještě 

neudělal S. 13 - 16. 

RUSKÝ JAZYK 

 

JITKA 

PETEROVÁ 

 Zopakujete si slovní zásobu a 

během poslechu rodilé mluvčí si 

osvěžíte správnou výslovnost. 

Budete také pracovat do školního 

sešitu. 

 

Hovoříme o sobě. 

V učebnici na straně 78 najdeš 

cvičení 12a) – anketu. Na otázky 

z ankety odpověz do školního 

sešitu. 

PŘÍRODOPIS 

 

 

JITKA 

OSTENOVÁ 

       Smyslová ústrojí  

● opakování zrak a sluch 

● podívej se na krátké 

dokumenty o zraku u lidí a 

zvířat 

vypracuj odpovědi na otázky 

 

● dokumenty o zraku a otázky k 

opakování jsou v Google 

učebně 

● nezapomeň mi práci poslat 

zpět ke kontrole 

CHEMIE 

 

 

 

 

JAROSLAV 

JANEČEK 

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 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=R0YagbmLU8A&t=5s
http://www.youtube.com/
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4. Vypracovat test – kvíz 

(Názvosloví chemických 

sloučenin – 002) 

   Váš email:     

jaroslav.janecek@kamenka-      

celakovice.cz  

 

5. NH3 – amoniak, azan, čpavek – 

vlastnosti, reakce a využití 

 

FYZIKA 

 

KATEŘINA 

BAČOVÁ 

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) 

DĚJEPIS 

 

LENKA 

ŠUDOVÁ 

Národní obrození – přečíst text 

v učebnici na straně 84 - 85, zápis 

dle 2. části minulé prezentace 

Prezentace a video jsou umístěny 

v Google učebně 

 Vypracuj otázku k tématu v Google 

učebně 

ZEMĚPIS 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

Obyvatelstvo a hospodářství 

Ameriky 

UČ 32-35, PS 18-19 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Procvičujte na umimeto.org 

 Čtěte prosím 

 

 

 

 

 

Alena Melníková 

Třídní učitelka 8. B 

mailto:jaroslav.janecek@kamenka-

