
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Hana 

Altmanová 

8. A 01. 6. – 05. 6. 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: 

Druhy vět vedlejších – udělej si 

zápis 

podle prezentace, vyplň cvičení v 

Google 

učebně nebo umímeto.org 

Sloh a literatura: 

Recenze – přečti si text v učebnici 

na 

straně 151-153- co je recenze a 

ukázky 

Charles Dickens – Vánoční koleda 

Podívej se na film. 

lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz  

Prezentaci a cvičení najdeš v Google 

učebně. 

Po zhlédnutí filmů v Google učebně 

zkus napsat vlastní recenzi na jeden 

tebou vybraný film. 

Pracuj v dokumentu v Google 

učebně. 

Připoj se na online hodinu v pátek 

v 9 hodin. 

MATEMATIKA Poměr, počítání se zlomky, 

záporná čísla (opakování). 

 

Příklady na tento týden jsou opět 

zadány formou pracovních listů. Je 

možné vytisknout a vypracovat 

nebo 

přepsat do školních sešitů a 

vypočítat 

zde. 

Výuková videa na youtube: 

 

1. Poměr 

2. Celá čísla, Racionální čísla 

3. Násobení zlomků 

4. Dělení zlomků 

 

Přílohy: 

Řešení příkladů_8_11 

 

Příloha č. 2 

(příklady z minulého týdne) 

Pracovní listy_8_12_06 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden 

zopakujeme pátou lekci učebnice a 

předpřítomný čas – Present 

perfect 

1. Prostudujte si opět článek z 

odkazu na Help for English, kde 

najdete vysvětlení, kdy a jak se v 

angličtině používá předpřítomný 

čas  

 

1. Present perfect - explanation 

2. Present perfect exercises Project 

3. Present perfect exercise 

(umimeanglicky.cz) 

 

  

mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=MhCwy3wdzfc
https://www.youtube.com/watch?v=7fGD4-__o1o
https://www.youtube.com/watch?v=llgMZ5oGaIU
https://www.youtube.com/watch?v=N6bt1ZSK2pA
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_M_Řešení-příkladů_8_11.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_M_Pracovní-listy_8_12_06.pdf
https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-perfect-tense-2-uroven/388
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-perfect-tense-2-uroven/388
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APOD.) 

2. Procvičte si předpřítomný čas v 

online verzi učebnice Project. 

3. Procvičte předpřítomný čas i na 

umimeanglicky.cz 

 

Zadané úkoly probereme i na 

online hodině v úterý v 9:00. 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

 

Vstup do učebny 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Mgr. Hrušková 

Unit 6 – Revision of vocabulary, 

Reading 

Monday – Vocabulary of Units 6AB 

Wednesday – Vocabulary of Units 

6CD 

Friday – Beauty and the Beast - 

Reading 

For more information go to Google 

Classroom. 

PŘÍRODOPIS 
V tomto týdnu Vás čeká poslední 

kapitola z biologie člověka – 

genetika a její význam. Dozvíte se 

tedy něco o dědičnosti. 

Učebnice strana 67-70 

Nezkreslená věda - genetika. 

Mendel - otec genetiky. 

Genetika člověka. 

 

FYZIKA 
Opakování – převody základních 

fyzikálních jednotek převody jednotek 

ZEMĚPIS 

 

Jižní Amerika: Andské státy 
PS 27, UČ 50-56 

 

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

plus/ 

DĚJEPIS Důsledky války: politické, 

hospodářské, sociální a 

technické 

České země za 1. Světové války 

Uč 135-136 

Ppt. v učebně 

Online konzultace: Po 10:00- 

11:00 

CHEMIE 
1. Samostatně zhlédnout videa na 

adrese: youtube.com 

2. Samostatně provést zápis do 

sešitu – příloha ve formátu pdf. 

  3.  Přílohy a odkazy jsou 

zveřejněny ve Vaší třídě 

v předmětu – Chemie 

   Váš email:     

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz  

1. Video na www.youtube.com 

 

Názvosloví solí kyslíkatých 

kyselin – tvorba vzorců i názvů 

(chemické názvosloví 9. díl) 

 

mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjQ4Mzc3MzJa/tc/NTYyNjM1OTg0NDJa
https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE
https://www.youtube.com/watch?v=giaQ8tiGpuI
https://www.youtube.com/watch?v=i5L6J4xQaNw
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek#selid
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bMyx-Q75NrU
https://www.youtube.com/watch?v=bMyx-Q75NrU
https://www.youtube.com/watch?v=bMyx-Q75NrU
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NĚMECKÝ 

JAZYK 

 Téma: Meine Freizeit – 

opakujeme, procvičujeme  

 

 Nicos Weg – film pro studenty 

němčiny  

 

Online výuka 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, gramatiky 

atd.) 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

Pracovní sešit str. 20, cv.1,2 

                     str. 21 cv. 1 (vyfoť a 

pošli na můj email nebo ulož v GC) 

Online procvičení Freizeit  

Woher kommst du? 

 

Pokyny, informace najdeěš v Google 

Classroom. 

 

Pozvánka v GC a na vašem emailu. 

 

RUSKÝ JAZYK V tomto týdnu se podíváte na 

pohádku, uslyšíte krásnou ruštinu 

v podání rodilé mluvčí a budete se 

snažit vypsat si něco 

z poslechnutého textu. 

Želvina flétna - pohádka. 

Podívej se na pohádku, dobře 

poslouchej a do školního sešitu 

vypiš: 

1. Která zvířata poslouchala, 

želvino hraní na flétnu? 

2. Co zlého se přihodilo želvě? 

3. Kdo želvě pomohl? 

4. Jak pohádka skončila. 

Odpovědi do sešitu můžete psát 

česky 

 

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  

 Prosím, využijte online lekce, které 
s kolegy nabízíme a v každém případě 
se snažte vypracovávat úkoly dle TP. 

Nemůžete li se připojit na online lekci, 
odevzdávejte alespoň úkoly. 

Komunikujte s vyučujícími. Minimálně 
vy, co chcete dělat přijímačky příští 

rok, to potřebujete určitě a ostatním 
to neuškodí. Učitelé to dělají pro vás a 
vy to děláte PRO SEBE. Školy jsou 

sice uzavřeny, ale prázdniny nemáte, 
jen se vzděláváte doma a učitelé vám 

k tomu poskytují možnosti. Buďte 
zodpovědní vůči sobě, abyste 

nezakrněli 

 Sledujte prosím nástěnky v google 
classroom. Učitelé s vámi komunikují 

samostatně, pokud bude videovýuka, 
informace o jejím konání budou 

uvedeny tam, případně na ŠKOLNÍM 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://learngerman.dw.com/de/woher-kommst-du/l-40368715
https://www.youtube.com/watch?v=H_ZwJcTnW1Q&list=TLPQMjgwNTIwMjA
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mailu, kterým se do učebny 

přihlašujete. 

 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.  

 

 

Mgr. Hana Altmanová 

hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz 

Třídní učitelka 8. A 


