
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 8.C 27. 4. – 30. 4. 2020 

PŘEHLED 

Čekají nás dva kratší pracovní týdny, počasí ve volných dnech má být slunečné, tak 
nám to učení v průběhu týdne snad půjde i lépe od ruky. Připomínám ve čtvrtek opět 

online hodinu – zase možné buď ráno (tentokrát v 8:00) nebo ve 12:30. A nově pro 
zájemce, kterým není něco jasné v matematice nebo v angličtině, nebo kteří 
potřebují probrat i jiné záležitosti, ještě konzultace v úterý v 8:30.  

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

ČESKÝ JAZYK Literatura – Vlastní četba II  

 

    

Rukopis královédvorský a 
Rukopis zelenohorský 

Přetrvává předchozí zadání týkající 

se četby. Informace o termínu a 

způsobu odevzdání jsou v google 
učebně. 

Podívejte se na video a zpracujte 

referát o Václavu Hankovi a Josefu 

Lindovi („kdy-kdo-proč-jak“). 

Referát pošlete na email vyučující: 

vera.candova@kamenka-
celakovice.cz  

MATEMATIKA Lineární rovnice – procvičování 

Slovní úlohy řešené rovnicí 

Procenta – opakování 

 

Výsledky úloh z minulého týdne – 

viz google učebna 

Po – Slovní úlohy řešené rovnicí 
v PS 

Út – Rovnice v PS (a v 8:30 online 

konzultace pro zájemce)  

St – Procenta - opakování 

Čt – 12:30 (8:00) online hodina 
– slovní úlohy koláčového typu 

Podrobnější informace viz google 
učebna.  

DĚJEPIS Kultura 1. poloviny 19. století – 

přečíst text v učebnici, zápis udělat 
dle prezentace 

 

Učebnice strana 86 – 89  

 

Prezentaci a video nejdete v google 

učebně. 

 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Unit 4D Monday – 4D Vocabulary 

Wednesday – Reading, listening, 

writing – SB 50, 51 

For more information see the tasks 
in Google Classroom. 

https://edu.ceskatelevize.cz/vaclav-hanka-a-josef-linda-5e44244e4908cf0125158049
mailto:vera.candova@kamenka-celakovice.cz
mailto:vera.candova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

CHEMIE Hydroxidy 

1. Samostatně zhlédnout videa na 
youtube. 

2. Samostatně provést zápis do 
sešitu. 

3. Přílohy a odkazy jsou zveřejněny 

v google učebně v záložce „Práce 

v kurzu“ v sekci Chemie. 

4. Vypracovat test – kvíz 

(Názvosloví chemických sloučenin – 

002) 

 

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 

 

5. NH3 – amoniak, azan, čpavek – 
vlastnosti, reakce a využití 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

jaroslav.janecek@kamenka-
celakovice.cz 

FYZIKA 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) 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

katerina.bacova@kamenka-
celakovice.cz 

ZEMĚPIS Obyvatelstvo a hospodářství 

Ameriky  

   Uč 32 – 35, PS 18 – 19  

Online učebnice k dispozici zde. 

Ti, co nemají PS, si udělaji zápis do 

modrého sešitu z prezentace, 

kterou posílám do učebny. Obsah 

koresponduje s učebnicí.  

adresa pro komunikaci s vyučující: 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

RUSKÝ JAZYK 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. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-
celakovice.cz 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte se 

stavbou mužského a ženského 

pohlavního ústrojí. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-
celakovice.cz 

Učebnice strana 62-63 

Rozmnožovací soustava, mužské 
pohlavní ústrojí. 

Ženské pohlavní ústrojí. 

 

http://www.youtube.com/
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:katerina.bacova@kamenka-celakovice.cz
mailto:katerina.bacova@kamenka-celakovice.cz
https://ucebnice.online/
mailto:hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=R0YagbmLU8A&t=5s
mailto:jitka.peterova@kamenka-celakovice.cz
mailto:jitka.peterova@kamenka-celakovice.cz
mailto:jitka.peterova@kamenka-celakovice.cz
mailto:jitka.peterova@kamenka-celakovice.cz
https://youtu.be/A94-Te3J1M8
https://youtu.be/A94-Te3J1M8
https://www.youtube.com/watch?v=oXIM59Q3qE0
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

   Časování slovesa essen 1. Uč str. 17/6 a, b, c - přečíst, 

napsat a poslat paní učitelce 

emailem 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, vítáno je 

použití  předložek), tzn. vytvořit 
celkem 6 vět (3 v Sg., 3 v Pl.) 

3. Slovíčka - pokud někdo ještě 
neudělal S. 13 - 16. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 

Kamenka v karanténě Prosím, přečtěte přiloženou 

informaci od paní učitelky 
Štemberkové. 

Stejná informace je k dispozici i 
v google učebně. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

ludmila.stemberkova@kamenka-

celakovice.cz  

 

Děkuji všem, kteří vypracovali zadaný kvíz v "učebně Google" na 
opakování látky z fyziky, a gratuluji k dosaženým výsledkům! Bačová 

 

 

          Pavlína Hrušková 

          Třídní učitelka 8.C 

mailto:jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz
mailto:jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Výtvarka.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Výtvarka.pdf
mailto:ludmila.stemberkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ludmila.stemberkova@kamenka-celakovice.cz

