
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 8. C 14. 4. – 17. 4. 2020 

PŘEHLED 

V úterý 14. 4. bude od 12:30 třídnická online hodina. Pozvánku s odkazem 
máte ve školní emailové schránce nebo ve vašem google kalendáři. Zkusíme se 

společně přihlásit na „UMIMETO“. Kdo se nebude moci účastnit nebo mu nebude 
fungovat technika, nevadí, informace o tom, jak se na „umimeto.org“ přihlásit, 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 

  Úterý 14. 4., 12:30 

  Téma: Domácí úkoly na 

„umimeto.org“  

 

ČESKÝ JAZYK Literatura – Vlastní četba   

 

 

   Procvičování pravopisu a čtení 

s porozuměním 

Přetrvává předchozí zadání týkající 

se četby. Informace o termínech a 

způsobu odevzdání jsou v google 

učebně. 

Úkoly najdete na „umimecesky“. 

MATEMATIKA Lineární rovnice – procvičování 

Mnohočleny vzorce - připomenutí 

 

Výsledky úloh z minulého týdne – 

viz google učebna 

Út – PS 140  

St – Opakování - mnohočleny 

vzorce 

Čt – 12:30 online hodina – rovnice 

se zlomky 

Pá – PS 143 

Podrobnější informace viz google 

učebna.  

DĚJEPIS Metternichovský absolutismus 

Přečíst text v učebnici strana 82-83 

 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Prezentace: Habsburská 

monarchie po víděňském kongresu  

 

Zápis si udělejte z první části této 

prezentace, kterou najdete 

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

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Unit 4C Wednesday – SB page 49 ex. 4ab. 

For more information see the task 

in Google Classroom.  

Friday – PB page 38 ex. 3 and 4. 

For more information see the task 

in Google Classroom. 

CHEMIE Opakování názvosloví 

1. Samostatně opakovat názvosloví 

chemických sloučenin 

2. Kvíz k vyplnění bude uložen 

v google učebně. 

 

 

 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

FYZIKA Opakování – výpočet Ohmova 

zákona v paralelním a sériovém 

obvodě.  

 

Pracovní list k dispozici v učebně. 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

katerina.bacova@kamenka-

celakovice.cz 

ZEMĚPIS Přírodní poměry Ameriky – 

vymezení, povrch, podnebí 

   PS 15 – 16 

Online učebnice k dispozici zde. 

 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

RUSKÝ JAZYK 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. 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

PŘÍRODOPIS Seznamte se se stavbou a činností 

ústrojí čichu. 

Učebnice strana 61 

Odkazy na videa jsou v učebně. 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

jitka.peterova@kamenka-

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

NĚMECKÝ 

JAZYK 

   Prohlubování učiva 
    

PS 14/3c, 14/4ab 

 

Uč 15/3 přečíst a přeložit 

(popřípadě použít slovník) 

 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 8. C 
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