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PŘEHLED 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: 

Předložky – učebnice strana 52 - 

do    školního sešitu  opsat  oba 

žluté    rámečky, cvičení 6a) – 

vypracuj do školního sešitu první 

odstavec 

 Literatura:  

Národní obrození opakování, 

Vypracuj pracovní list  

Karel Hynek Mácha – život a dílo 

 

 Prezentaci a další 

cvičení  najdete  v Google učebně a 

v umimeto. 

 

 V Google učebně vyplň pracovní 

list, zhlédni video a udělej si zápis 

podle prezentace. 

Vše projdeme na online hodině ve 

středu v 9 hodin. 

 

MATEMATIKA 
Souhrnná cvičení 

 

Jelikož nemáte u sebe PS 3, jsou 

opět příklady z PS 3 zadány 

formou pracovních listů. Je možné 

vytisknout a vypracovat nebo 

přepsat do školních sešitů a 

vypočítat zde. 

Pracovní listy_8_8_02 

 

Výuková videa na youtube: 

1. Počítání s mocninami 

2. Převádění jednotek objemu 

3. Převádění jednotek obsahu 

 

Přílohy: 

Řešení příkladů_8_7 

Příloha č. 2 

(příklady z minulého týdne) 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

KALINOVÁ 

Tento týden zopakujeme 3. lekci 

učebnice Project 3 a minulý čas 

průběhový (Past continuous), 

který se používá pro nějaký déle 

trvající děj v minulosti. Často bývá 

v souvětí v kontrastu s minulým 

časem prostým (Past simple).  

I was watching TV when my mum 

came home.  

While we were playing football, my 

brother broke his leg.  

Vypracujte, prosím, zadané úkoly 

(viz odkazy) 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

1. Unit 3 grammar exercises 

2. Past simple vs Past continuous 

worksheet 

 

3. Vstup do učebny 

 

Vst 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Unit 6D 
Monday – 6D - vocabulary, reading, 

listening 

 

Wednesday – 6D – end of the Kid’s 

story - listening 

For more information go to Google 

Classroom. 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_M_Pracovní-listy_8_8_02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg
https://www.youtube.com/watch?v=Fn9-Y8mrKjQ
https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_M_Řešení-příkladů_8_7.pdf
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
about:blank
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_%28ESL%29/Past_simple_and_past_continuous/Past_Simple_and_Continuous_-_When_-_While_vk7865vm
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_%28ESL%29/Past_simple_and_past_continuous/Past_Simple_and_Continuous_-_When_-_While_vk7865vm
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjQ4Mzc3MzJa/tc/NTYyNjM1OTg0NDJa
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjQ4Mzc3MzJa/tc/NTYyNjM1OTg0NDJa
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PŘÍRODOPIS 
V tomto týdnu se zaměříte na 

nitroděložní vývin lidského 

jedince. 

Učebnice strana 63-65. 

Zázrak lidského zrození. 

Byl jednou jeden život-zrození. 

Vývoj plodu týden po týdnu. 

 

FYZIKA 
Zvukové jevy – procvičení 

vypracuj pracovní list Zvuk  

- neposílat 

(příští týden vám dám tento list 

vypracovaný, ať si jej zkontrolujete) 

 

ZEMĚPIS 

 

Severní Amerika: Kanada a USA UČ 37-44 PS 21-24 ONLINE 

UČEBNICE 

https://www.nns.cz/download/choos

e_app.php  

Prezentace v učebně 

Online konzultace: komentář k 

probíranému učivu Ameriky 

Čt 10:15-11:15 8.A 

DĚJEPIS Vláda císaře Františka Josefa, 

vznik Rakouska-Uherska 

Uč 118-122 

Prezentace v učebně 

Online konzultace: Po 9:00-10:00 

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 

 

GeNi GeNiUs - měření kyselosti a 

zásaditosti látek 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 Klíč ke cvičení z minulého 

týdne.  

  

 Zopakujeme si lekce 8 a 9.  

 

 Nicos Weg – další pokračování 

filmu, shlédni video a vypracuj 

úkoly.  

 

 Frühstück im Deutschland.  

 

Online konzultace ve čtvrtek 

v 8.45 hod. (cca 30 – 40 min).  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

 v GC  

 Pracovní list v GC.  

 

  

Videa pro studenty německého 

jazyka v GC.  

  

  

Více informací k m online 

konzultacím najdete v GC.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7AtwnfT8vyM
https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c
https://www.youtube.com/watch?v=E7jUvv0Vcuw
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_Fy_Zvuk.pdf
https://www.nns.cz/download/choose_app.php
https://www.nns.cz/download/choose_app.php
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_Che_Měření-kyselosti-a-zásaditosti-roztoků.pdf
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
http://www.youtube.com/
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz


3 
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RUSKÝ JAZYK Procvičíte si přídavná jména a 

slovní zásobu. 

V učebnici strana 78 si udělejte 

ústně cvičení 11. 

Přídavná jména procvičte 

prostudováním strany 79. Do 

školního sešitu napište azbukou 10 

vět s použitím přídavných jmen, 

např. Tatínek je vysoký. Náš dům je 

velký…. 

Slovní zásobu si procvičte pomocí 

obrázkového slovníku. 

Ruština-obrázkový slovník. 

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. 

 Výuka jednotlivých kolegů bude 
probíhat přes meet či zoom, jednotliví 

učitelé upřesní.  

 

 

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

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Fyzika - Můžete se podívat na výkladová videa ke zvuku: 

https://www.youtube.com/watch?v=CpX7RS4tldo 

https://www.youtube.com/watch?v=CtH9WhAR6No 

https://www.youtube.com/watch?v=_cabbVIPDQs 

https://www.youtube.com/watch?v=A0wgyOrUc2Y 

 

Mgr. Hana Altmanová 

Třídní učitelka 8. A 

https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
mailto:hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=CpX7RS4tldo
https://www.youtube.com/watch?v=CtH9WhAR6No
https://www.youtube.com/watch?v=_cabbVIPDQs
https://www.youtube.com/watch?v=A0wgyOrUc2Y

