
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Hana 

Altmanová 

8. A 18. 5. – 22. 5. 2020 

PŘEHLED: 

Milí žáci a rodiče, děkuji vám za vaši aktivitu, pomoc a spolupráci při plnění domácí a 

online výuky. Ohledně online výuky sledujte prosím učebnu a příspěvky jednotlivých 

vyučujících.  

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

Český jazyk Mluvnice:  

Částice: učebnice- přečíst žlutý 

rámeček na straně 62 

Souvětí: Věta hlavní                    

a vedlejší - udělej si zápis do 

sešitu podle prezentace, 

vypracuj pracovní list. 

Literatura: 

Václav Hanka a Josef Linda 

Spor o Rukopisy 

 

 

Prezentaci a pracovní list najdeš v 

Google učebně. 

Vyplň cvičení v umimeto.org 

Připojte se na online hodinu 

v pátek v 9 hodin. 

 

Podívej se na vtipné video v Google 

učebně a napiš krátký referát o 

těchto dvou mužích. 

Matematika Procenta (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_10_04 

 

Výuková videa na youtube: 
 

1. Procenta - výpočet procentové 

části 
 

1. Procenta - výpočet počtu procent 
 

1. Procenta - výpočet základu 
 
Přílohy: 

 
Řešení příkladů_8_9 
Příloha č. 2 
(příklady z minulého týdne) 

 

Anglický 

jazyk 

Mgr. 

Kalinová 

 

1. Vypracujte prosím všechny 3 

online cvičení na Past 

continuous. Cvičení dělejte v 

profilu vaší třídy na 

umimeanglicky.cz, snažte se 

dosáhnout alespoň tří štítů u 

každého cvičení. 

2. Budu se těšit na naše 

online setkání v úterý v 9:00. 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

1.   Past continuous exercise 1 

  

2.   Past continuous exercise 2 

  

3.   Past continuous versus Past 

simple 

Vstup do učebny 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_M_Pracovní-listy_8_10_04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg
https://www.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg
https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs
https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_M_Řešení-příkladů_8_9.pdf
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-past-continous-tense/195
https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-past-continous-tense/195
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-continuous-tense-2-uroven/1800
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-continuous-tense-2-uroven/1800
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-vs-past-continuous-2-uroven/2191
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-vs-past-continuous-2-uroven/2191
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-vs-past-continuous-2-uroven/2191
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjQ4Mzc3MzJa/tc/NTYyNjM1OTg0NDJa
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Anglický 

jazyk 

Mgr. 

Hrušková 

Unit 6D Monday – SB p. 75, ex. 6abc 

  
Wednesday – PB p. 61, ex. 4, 5 

  
Friday – PB p. 61, ex. 6ab 

 

For more information go to Google 

Classroom. 

Přírodopis V tomto týdnu Vás čeká kapitola 

o sexuálním životě člověka. 

Dozvíte se něco o antikoncepci-

prostředcích zabraňujících 

nechtěnému otěhotnění a 

plánovaném rodičovství. 

Učebnice strana 65-66. 

Druhy antikoncepce. 

Fyzika Meteorologie – přečíst si 

látku 

v učebnici, zkusit otázky za 

lekcí 

výpisky z učebnice str. 182 – 

186 

(zejména obrázek na straně 

184) 

(příští týden z tohoto tématu 

bude 

pracovní list na procvičení) 

Zeměpis 

 

Spojené státy americké  

Online konzultace: Čt 10:15-

11:15 

PS 23-24, UČ 37-45   

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

plus/ 

 

Dějepis První světová válka – první 

válečné roky a operace 

Online konzultace: Po 10-11 h 

Ppt. v učebně 

UČ 133-135 

Úkol na kulturu a společnost 2. 

poloviny 19. století bude v 

učebně 

Chemie 
1. Pokračovat v samostudiu 

tématu: Chemické reakce 

2. Procvičování názvosloví  

– vyplnit přiložený kvíz 

3. Zhlédnout přiložená videa 

4. Přílohy a odkazy jsou 

zveřejněny ve Vaší třídě v 

předmětu – Chemie 

Váš email:     

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz  

1. Video    

na www.youtube.com 

 

Rychlost chemické reakce 

 

Vliv katalyzátoru na rychlost 

chemické reakce 

 

Německý 

jazyk ·   Freizeit – procvičení slovní 

zásoby, aktivity, sporty 

 ·  Nicos Weg – další díl filmu 

pro studenty německého 

jazyka. Aktuální téma: 

představení se. Podívej se 

na video a vypracuj úkoly.   

Online procvičení v quizletu – 

Pracovní list v GC 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9cQ3wTmQJZM
https://www.nns.cz/blog/miuc-plus/
https://www.nns.cz/blog/miuc-plus/
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
https://quizlet.com/507762733/prima-einheit-10-meine-freizeit-flash-cards/
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 ·  Prezentaci z online výuky a 

klíče ke cvičením najdeš 

vždy v GC. 

 Online konzultace ve středu v 

8.45 hod. (cca 30 – 40 min). – 

meet pozvánku budete mít v 

GC a na vašem emailu 

(vysvětlení úkolů z minulého 

týdne, procvičení slovní 

zásoby atd.) 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

   Das ist Nico  

  

  

  

  

  

Pozvánka v GC a na vašem 

emailu.  

Ruský 

jazyk 

V tomto týdnu se budete 

věnovat zájmenům osobním, 

jejich tvarům a použití ve 

větě. 

Učebnice strana 80, cvičení 14 a 

15. 

Pečlivě si prostudujte a zapište 

do školního sešitu žluté 

rámečky z této strany. 

Zájmena. 

Použití zájmen v RJ. 

 

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 telefon je 
problematické a nedoporučuji jej (je 

to vázáno na nějaké US číslo a 
zaprvé to nemusí fungovat a zadruhé 

to může strhávat vysoké částky) 

● Výuka jednotlivých kolegů bude 

probíhat přes meet či zoom, 

jednotliví učitelé upřesní.  

 

 

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

 

 

Mgr. Hana Altmanová 

Třídní učitelka 8. A 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://learngerman.dw.com/de/das-ist-nico/l-40368341
https://learngerman.dw.com/de/das-ist-nico/l-40368341
https://www.youtube.com/watch?v=OSRBxtP0KMs
https://www.youtube.com/watch?v=-8oBaeVmGxM
mailto:hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz

