
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Hana 

Altmanová 

8. A 11. 5. – 15. 5. 2020 

PŘEHLED: 

Milí žáci a milí rodiče, dovolte mi, abych vám na začátek poděkovala a povzbudila 

vás. Děkuji vám za vaši aktivitu, trpělivost, pomoc a spolupráci při plnění domácí a 
online výuky. Ohledně online výuky sledujte prosím učebnu a příspěvky jednotlivých 
vyučujících. Trvá to už dlouho, ale jsme v tom společně a také to společně 

zvládneme. S pozdravem Mgr. Altmanová 

Předmět pokyny pro děti zdroje (úkoly, zadání apod.) 

Český jazyk Mluvnice: 

Předpony s,z - procvičování 

Spojky - učebnice strana 55 - 

žlutý rámeček opsat do školního 

sešitu 

 

Literatura: 

Realismus - nový umělecký 

směr 

 

Karel Havlíček Borovský 

 

 

 

   

  Cvičení najdeš v Google učebně 

Učebnice strana 59/ cvičení 5a) 

napiš do školního sešitu 8 vět 

 

 

Přečti si prezentaci, udělej si zápis 

do sešitu 

 

Král Lávra - práce s textem 

Přečti si ukázku v Google učebně 

a odpověz na otázky 

Matematika 
Přímá a nepřímá úměrnost, 

trojčlenka (opakování). 

Příklady na tento týden jsou opět 

zadány formou pracovních listů. Je 
možné vytisknout a vypracovat 
nebo přepsat do školních sešitů a 
vypočítat zde. 

 

Pracovní listy_8_9_03  

Příloha č. 1 

Výuková videa na youtube:  

  

1.    Přímá úměrnost (trojčlenka) 

2.    Nepřímá úměrnost (trojčl.)  

3.    Trojčlenka (příklady) 

  

 Přílohy:  

Řešení příkladů_8_8  

(příklady z minulého týdne) 

Příloha č. 2 

Anglický 

jazyk 

Mgr. 

Kalinová 

1.   Vypracujte prosím sadu 

cvičení na čtení s 

porozuměním na téma 

„Shopping“. Je tam 

dohromady 6 krátkých 

textů, ke každému textu 

jsou 4 kontrolní otázky. 

Úkol vám zadám i přímo 

 

1.   Reading exercises - shopping 

 

Vstup do učebny 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_M_Pracovní-listy_8_9_03.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_M_Pracovní-listy_8_9_03.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4
https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4
https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs
https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs
https://www.youtube.com/watch?v=3_F8Olq0gvY
https://www.youtube.com/watch?v=3_F8Olq0gvY
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_M_Řešení-příkladů_8_8.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_M_Řešení-příkladů_8_8.pdf
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-9-trida#kc-258
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-9-trida#kc-258
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjQ4Mzc3MzJa/tc/NTYyNjM1OTg0NDJa
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do vaší třídy na 

umimeanglicky.cz, abych 

měla přehled, kdo cvičení 

opravdu vypracoval. Ti, 

kdo tam ještě nejste, 

zkuste se prosím 

zaregistrovat. 

2.   Budu se těšit na naše 

online setkání v úterý v 

9:00. 

 

Anglický 

jazyk 

Mgr. 

Hrušková 

Unit 6D Monday – PB p. 60, ex. 1 

  
Wednesday – SB p. 75, ex. 4ab 

  
Friday – PB p. 60, ex. 2 

 

For more information go to Google 

Classroom. 

Přírodopis V tomto týdnu Vás čeká téma 

vývin jedince po narození.  

Učebnice strana 65 – tabulka. 

Tu si prostudujte a zapamatujte 

si charakteristické znaky dané 

vývojové etapy. 

Fyzika 
Opakování + procvičování 

– převody fyzikálních 

jednotek 

vypracujte cvičení na webu: 

Jednotky míry 

Zeměpis 

 

Rozbor tématu: ppt. Kanada  

Online konzultace: Čt 10:15-

11:15 se tento týden nebude 

konat 

PS 21-22, UČ 37-45   

https://www.nns.cz/blog/miuc-

plus/ 

 

Dějepis První světová válka – 

předcházející události, 

pozice států v Evropě, 

záminka 

Online konzultace: Po 10-11 h 

Ppt. v učebně 

UČ 129-131 

Chemie 
1. Prostudovat přílohu – 

Chemické reakce 

2. Zhlédnout přiložená videa 

    3.  Samostatně provést zápis 

do sešitu – příloha ve formátu 

pdf. 

  4. Přílohy a odkazy jsou 

zveřejněny ve Vaší třídě v 

předmětu – Chemie 

   Váš email:     

1.    Video na www.youtube.com 

 Chemie – Chemické reakce 

Vyčíslování chemických 

rovnic 

 Chemické a fyzikální reakce 

 8. třída (CH32) – Chemické 

reakce 

 

https://www.umimematiku.cz/jednotky_miry
https://www.nns.cz/blog/miuc-plus/
https://www.nns.cz/blog/miuc-plus/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_Ch_Chemické-reakce.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_Ch_Chemické-reakce.pdf
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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jaroslav.janecek@kamenka-  

 celakovice.cz 

Německý 

jazyk ·        Klíč ke cvičení z 

minulého týdne 

  

·        Opakování Monate, 

Jahreszeiten – online 

cvičení 

  

·        Freizeit – slovní 

zásoba, volný čas 

(aktivity, sporty) 

-      Online cvičení k 

procvičení 

-      Pracovní list nová 

slovní zásoba + 

opakování 

  

·        Nicos Weg – další díl 

filmu pro studenty 

německého jazyka 

 

Materiály v google classroom 

 

Pozvánka v GC a na vašem 

emailu. 

 

Online konzultace ve středu v 

8.30-9:15 

hod. (cca 30 – 40 min). – meet 

v GC 

a na vašem emailu. Téma: 

Freizeit, 

poslechové cvičení z minulého 

týdne. 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Ruský 

jazyk 

V tomto týdnu budete 

opakovat slovní zásobu a 

prověříte si, zda byste správně 

dotvořili věty. 

Také si poslechnete rodilou 

mluvčí a její lekci o zájmenech 

ten,ta,to,ti. 

Vyzkoušej, zda umíš doplnit 

správně. 

Opakování ovoce a zeleniny. 

Použití zájmen ten, ta, to, ti. 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

● Pokuste se pracovat na úkolech od 
vyučujících, ale myslete na 

psychohygienu  

● Dopřejte si pauzičku, rozvrhněte si práci 

● Zachovejte si duševní pohodu 

● Umíte si najít na internetu spoustu věcí, 

zkuste si sami najít i něco k výuce 

● Kdyby něco, pište, volejte  

● Sledujte prosím nástěnky v google 
classroom. Učitelé s vámi komunikují 

samostatně, pokud bude videovýuka, 
informace o jejím konání budou 

uvedeny tam, případně na ŠKOLNÍM 
mailu, kterým se do učebny 

přihlašujete. 

● Termíny: Online výuku Z a D budu 

zveřejňovat s předstihem na google 
classroom. Vstup přes meet v odkazu 
u fotky, přihlášení přes mobilní 

telefon, zvláště pokud vám přihlášení 
vygeneruje nějaké US číslo, prosím 

https://www.liveworksheets.com/eo152112tl
https://www.liveworksheets.com/eo152112tl
https://www.youtube.com/watch?v=hyMrFL4Pluo
https://www.youtube.com/watch?v=RU-Dj7DSX-c
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neužívejte (to US číslo v Česku zaprvé 

nemusí fungovat a zadruhé to může 

strhávat vysoké částky) 

● Výuka jednotlivých kolegů bude 
probíhat přes meet či zoom, jednotliví 

učitelé upřesní.  

 

 

 

Upřesňující informace: hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz   

 

Prosíme o objektivní a pravdivé sebehodnocení za období od 11. 3. – 30. 4. 2020. 

Sebehodnocení vyplňte do 15. 5. 2020 prostřednictvím 

elektronického formuláře nebo prostřednictvím mobilního 

telefonu pomocí QR kódu (formulář vyplnitelný z mobilních 

přístrojů). QR kód uvádím vpravo. 

Formulář naleznete na této adrese  

„SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA PŘI VÝUCE NA DÁLKU“ 

 

 

 

Mgr. Hana Altmanová 

Třídní učitelka 8. A 

mailto:hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJUMVJDMVlLWEdHUzlUWUFMSUFUSEtVVVhaSC4u

