
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 8.C 6. 4. – 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Tento týden přejdeme do další, a pravděpodobně už definitivní, podoby distanční 
výuky tím, že začneme používat k zadávání, odevzdávání i hodnocení úloh Google 

Classroom. Stále bude pokračovat zveřejňování týdenních plánů v této stávající 
podobě, ale detailní informace k jednotlivým zadáním budete mít v google učebně. 
V pondělí 6. 4. bude od 8:00 třídnická online hodina (klidně můžete být 

v pyžamu a můžete při tom i snídat:-). Kolem 7:45 vám každému pošlu do školního 
emailu odkaz, na který bude stačit kliknout a připojit se tím ke konverzaci. Kdo se 

nebude moci účastnit, nevadí, informace o tom, jak učebna funguje, jsou již nyní 
k dispozici v učebně v sekci „Práce v kurzu“ a můžete si to nastudovat tam. Těším 
se na vás!  

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

TŘÍDNICKÁ 

HODINA 

  Pondělí 6. 4., 8:00 

  Téma: Jak pracovat 
v google učebně  

Prosím prostudujte předem – 

Pravidla výuky online 

ČESKÝ JAZYK Literatura – Vlastní četba  

 

    

 

   

   Procvičování – úlohy z 
přijímacích zkoušek 

Přetrvává zadání z minulého týdne: 

Přečtěte minimálně jednu knihu dle 

vlastního výběru a vypracujte o 

knize referát. Jedničkáři přečtou 

dvě knihy a vypracují dva referáty. 

Termíny a způsob odevzdání bude 
upřesněn v google učebně. 

Podrobné zadání – viz google 
učebna 

MATEMATIKA Lineární rovnice - pokračování 

 

Výsledky úloh z minulého týdne – 

viz google učebna 

Po – PS dokončit stranu 137  

Út – PS 138 

St – PS 139 

Podrobnější informace a návody na 
řešení rovnic – viz google učebna  

DĚJEPIS Seznam se s tématem: 

Průmyslová revoluce v českých 

zemích  

Udělej si zápis z prezentace. 

Prezentace: Průmyslová revoluce 

v českých zemích (k dispozici 

v google učebně) 

 
Kreslené dějiny - videoukázka 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Pravidla_vyuky-online_pro_deti_a_ostatni.pdf
https://edu.ceskatelevize.cz/prumyslova-revoluce-5e441a8ef2ae77328d0a6d91
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

New York City - Reading and 

listening 

Monday – Read the text about NY 

on page 52. See the task in Google 
Classroom for more information.  

Wednesday – Watch the video 

about NY. See the task in Google 
Classroom for more information. 

CHEMIE 1. Samostatně nastudovat 

chemické sloučeniny hydroxidy 
(zásady) 

2. Zápis do sešitu v příloze 
Hydroxidy.pdf 

3. Pokračovat v procvičování 

názvosloví předchozích chemických 
sloučenin 

4. Příloha a odkazy jsou zveřejněny 

v google učebně v předmětu – 
Chemie 

1. Zdroje – učebnice str. 44-47 

 

2. Příloha č. 1 

Hydroxidy.pdf 

- k dispozici v google učebně 

 

Příloha č. 2  

Využít videí Hydroxidy a 
Názvosloví hydroxidů 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

FYZIKA Zopakovat si výpočet celkového 

odporu (Ohmova zákona) 
v paralelním a sériovém obvodě.  

(Tento týden bude k vypracování 

pracovní list na 

dané téma a další 

týden obdržíte list 

s výsledky, abyste 

měli kontrolu a 

věděli, jak toto 
učivo zvládáte.) 

Ohmův zákon 

Ohmův zákon - měření 

Měření elektrického napětí 

Sériové zapojení 

Paralelní zapojení 

 

ZEMĚPIS 
    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. 

   Úkoly budou na google classroom. 

 

RUSKÝ JAZYK   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 

Části těla 

Lidské tělo 

https://youtu.be/bb1zaTx_AR4
https://youtu.be/HEr9bCqp_1w
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
https://youtu.be/Bj5AIFADqf4
https://youtu.be/LQDMUhnhn0c
https://youtu.be/JpL4wi36ZDg
https://youtu.be/IvCziaHKppY
https://youtu.be/k-q8I9x7PnQ
https://youtu.be/LwDdM6fLu_4
https://youtu.be/ZBDWq_qaZ4E
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS Seznamte se s ústrojím chuti, 

jeho stavbou, uložením a funkcí. 

Učebnice strana 60-61 

Podívejte se na odkaz – část o 
chuti. 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

  Slovíčka 

  Prohlubování učiva 

    

   Prostudujte: 

   UČ  S. 15 + slovíčka 

   Vypracujte: 

   PS  S. 13/3 a, b 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 8.C 

https://www.youtube.com/watch?v=xkOB3kS8pLc&t=1604s
https://www.youtube.com/watch?v=xkOB3kS8pLc&t=1604s

