
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Alena Melníková 8. B 18. 5. – 22. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milí žáci a milé žákyně, srdečně vás zdravím a přináším další porci učiva. Tento týden 
vás opět čeká spousta zajímavých témat. Mezi nimi například český básnický velikán. 

Doufám, že si užijete analýzu jeho nejslavnější básně. Ať se daří a v úterý se na vás 

opět budu těšit. Alena Melníková. 

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

ČESKÝ JAZYK 1. Romantismus v Čechách 

2. K.H. Mácha  

3. Procvičování 

4. Pravopisné cvičení 

1. Pročtěte si prezentaci v GC a 

vypište základní informace 

2. Máj – práce s textem v GC, 

odpovězte na otázky 1–12, 

napište je do úkolu zadaného 

v GC 

3. Větné členy 1 

Větné členy 2 

 

4. PL v GC, cv. 1 – doplňte 

vynechaná písmena  

 

 

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 
 

2. Procenta - výpočet počtu 

procent 
 

 

3. Procenta - výpočet základu 
 

Řešení příkladů  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

PAVLÍNA 

HRUŠKOVÁ 

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. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

1. Unit 6 Culture 

 

 

 

 

 

1. Read the texts, match them to 

the signs, ex.3 – listen and 

answers the question 

Listening 

https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_vinnetou-1-uroven/1967
https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_vinnetou-2-uroven/1936
https://drive.google.com/file/d/1nPd0Th2vi-zk480c6RN_RYA6vDW4epE2/view?usp=sharing
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=ve2c8WxRuSs
https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo
https://drive.google.com/file/d/1RoHJcHXQv-sCEucKzJyPhPICFxVnL_B-/view?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

2. Practice 

3. Writing 

4. Listening 

 

 

2. WKBK p. 61/ ex. 6 

3. WKBK p. 61/ex. 7 – do the 

writing, you can write it in your 

exercise book, take a picture 

and send it to me 

4. Jungle book Chapter 5 in GC 

 

 

RUSKÝ JAZYK  

 

 

JITKA 

PETEROVÁ 

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. 

NĚMECKÝ 

JAZYK  

 

JANA 

SÝKOROVÁ 

Meine Freizeit – L 10  
 
Uč str. 21 PS str. 20/1 a, b  

 
Slovíčka 

 

úvod lekce PS 27/ Seite 21–22 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

KLÁRA 

HAVLOVÁ 

 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.   

 

 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  

 

Online procvičení v quizletu – 

Pracovní list v GC  

 

  

   Das ist Nico   

 

 

 

 

 

Pozvánka v GC a na vašem emailu. 

ZEMĚPIS 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

Spojené státy americké 

 

 

 

 

PS 23-24, UČ 37-45   

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

plus/ 

 

Út 12:35-13:35 8.B 

https://www.youtube.com/watch?v=OSRBxtP0KMs
https://www.youtube.com/watch?v=-8oBaeVmGxM
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://quizlet.com/507762733/prima-einheit-10-meine-freizeit-flash-cards/
https://learngerman.dw.com/de/das-ist-nico/l-40368341
https://www.nns.cz/blog/miuc-plus/
https://www.nns.cz/blog/miuc-plus/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

DĚJEPIS 

 

LENKA 

ŠUDOVÁ 

Technický a vědecký pokrok                    

ve 2. polovině 19. století: učebnice 

– přečíst text na straně 102-105 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Udělej si zápis podle prezentace. 

Podívej se na videa a odpověz                  

na otázku v Google učebně. 

 

PŘÍRODOPIS 

 

JITKA 

OSTENOVÁ 

Rozmnožovací soustava 

Ženské pohlavní ústrojí 

Oplození a vývin nového jedince 

 

Přečti si text v učebnici (str. 63-64) 

a prohlédni si obrázky. 

Podle prezentace si udělej zápis. 

Vypracuj odpovědi na otázky, které 

máš v učebně. 

Prezentaci, krátká videa a otázky 

najdeš ve své Google učebně. 

 

FYZIKA 

 

KATEŘINA 

BAČOVÁ 

 

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) 

CHEMIE 

 

 

 

 

JAROSLAV 

JANEČEK 

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 

POŽADAVKY 

 Procvičujte na umimeto.org 

 Čtěte 

 Poslouchejte Jungle book 

 

 

 

mailto:jaroslav.janecek@kamenka-
http://www.youtube.com/
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

 

Můžete si prohlédnout výuková videa k tématu meteorologie: 

Video 1 

Video 2 

Video 3  

Video 4  

Video 5 

 

Dokument o K.H. Máchovi – velmi zajímavý, plný tajemna, a dokonce i šokujících 

informací 😊 Mohu vřele doporučit!! 

 

Tajemství života K. H. Máchy 

 

Alena Melníková 

Třídní učitelka 8. B 

https://www.youtube.com/watch?v=fR6OA01PvLo
https://www.youtube.com/watch?v=TPf4TBt_BCE
https://www.youtube.com/watch?v=5L1v-LUmol8
https://www.youtube.com/watch?v=gK4nzkbAvSk
https://www.youtube.com/watch?v=Q78xe68ppPk
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267557528-tajemstvi-zivota-khm/21057223362/

