
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Hana 

Altmanová 

8. A 25. 5. – 29. 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: 

Citoslovce: Učebnice strana 64 – 

přečíst 

žlutý ráneček, cvičení 4b) – napiš 

vypravování podle komiksu 

Větné členy – procvičování 

Literatura: 

Realismus ve světové literatuře: 

Charles Dickens 

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz  

Úkol zadán v Google učebně. 

Úkol zadán v umimeto.org 

Podle prezentace v Google učebně si 

udělej zápis do sešitu a podívej se 

na film Oliver Twist 

Připoj se na online hodinu v pátek v 

9 

hodin. 

MATEMATIKA Početní operace s racionálními 

čísly (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_11_05 

Výuková videa na youtube: 

 

1. Racionální čísla a zlomky 

 

2. Celá čísla, Racionální čísla 

 

3. Násobení zlomků 

 

4. Dělení zlomků 

 

Přílohy: 

 

Řešení příkladů_8_10 
Příloha č. 2 
(příklady z minulého týdne) 

 

mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_M_Pracovní-listy_8_11_5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JCzmw5Oacoo
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_10.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden si 

procvičíme používání členů 

(articles) v AJ. 

1. Prostudujte si link na Help for 

English, kde najdete vysvětlení, 

kdy a jak se v angličtině používají 

členy. 

2. Procvičte si členy v online verzi 

učebnice Project. 

3. Procvičte členy i na 

umimeanglicky.cz 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

1. Articles - explanation 

 

2. Articles exercises Project 

 

3. Articles exercises 
umimeanglicky.cz 

 

Vstup do učebny 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Mgr. Hrušková 

Unit 6 – Progress check 

Monday – PB p. 62, ex. 1 

Wednesday – PB p. 62, ex. 2 

Friday – PB p. 63, ex. 4, 5 

For more information go to Google 

Classroom. 

PŘÍRODOPIS 
V tomto týdnu Vás čeká téma o 

 

pohlavních chorobách. 

Učebnice strana 66. 

Pohlavní choroby. 

Virus HIV a nemoc AIDS. 

5 nejčastějších pohlavních chorob. 

FYZIKA 
Meteorologie – procvičení vypracuj pracovní list Meteorologie  

- neposílat  
(uložen v Google učebně) 

 
(příští týden vám dám tento list 

vypracovaný, ať si jej zkontrolujete) 

 

ZEMĚPIS 

 

Střední Amerika: pevninské a 

karibské státy 

PS 26, UČ 46-49  

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

 

Čt 10:15-11:15 online 

konzultace 

 

mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.helpforenglish.cz/article/2006072901-cleny-v-anglictine-articles
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-articles-indefinite-definite-zero-2-uroven/544
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-articles-indefinite-definite-zero-2-uroven/544
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjQ4Mzc3MzJa/tc/NTYyNjM1OTg0NDJa
https://www.nns.cz/blog/miuc-plus/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

DĚJEPIS Ruské revoluce a její příčiny-vývoj 
v Rusku během 1. Světové války 

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 

Soli kyslíkatých kyselin – 

úvod 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Téma: opakujeme temporale 

präpositionen (předložky 

spojené s časem) am, im, um, 

von – bis, in der 

 

Přehled, výklad předložek najdeš 

v powerpointové prezentaci a 

v učebnici na straně 27 – tabulka 

Denk nach. 

 

 Vypracuj na závěr kvíz na téma 

die 

Zeit, das Jahr 

 

 Video s úkoly na téma Freizeit 

 

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, 

Pracovní sešit str. 24 cv. 12  
Online cvičení 
Doporučené online cvičení na slovní 

zásobu „Monate, Jahreszeiten“: 
Spiele - Vokabeln 1 
Spiele - Vokabeln 2 

 

Power point prezentace 

v materiálech v GC (Online Deutsch 

– Freizeit, um, am,im - z 20.9.)    
Učebnice str. 27 – Denk nach a na 

str. 28 – oranžová tabulka 

 

Informace a kvíz najdeš c GC  

 

Was machen die Leute in der 

Freizeit?  

 

Pozvánka v GC a na vašem emailu.  

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_Ch_Soli.pdf
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
https://sprachekulturkommunikation.com/uebung-temporale-praepositionen-am-im-um-von-bis/
https://www.german-games.net/de/deutsch-spiele
https://www.german-games.net/de/deutsch-spiele
https://de.islcollective.com/video-lessons/was-machen-die-leute-der-freizeit
https://de.islcollective.com/video-lessons/was-machen-die-leute-der-freizeit


4 

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

procvičení slovní zásoby, 

gramatiky 

atd.) 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

RUSKÝ JAZYK V tomto týdnu budete číst nový 

text 

 

a psát o sobě. 

Také si zopakujete slovní zásobu, 

kterou už znáte. 

Učebnice strana 83-84, text 

„Rozmarné včely“. Přečti si text a 

přelož si jej. 

Do školního sešitu napiš podle 

cvičení 

z učebnice na straně 83/21a), co 

platí o tobě. Pomůže ti nedoplněný 

text v části cvičení 21b). 

Části těla. 

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
mailto:hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz

