
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Alena Melníková 8.B 11. 5. – 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Dobrý den moji milí, máme tu další týden a s tím také přichází další práce. Pracujete 

zodpovědně, úkoly plníte, tak jen tak dál. Ať se vám daří!! 

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

ČESKÝ JAZYK 1. Citoslovce 

2. Úvaha  

3. Procvičování – částice + 

citoslovce 

4. Pravopis 

1. Učebnice str. 63-64, pročíst, 

vypsat základní informace 

cv. 2 str. 64, do sešitu, vyfotit a 

poslat na můj email. 

2. V GC odpovědět na otázky ve 

cvičení 2 a, b, c, d/str. 155 

3. PL též v GC 

Částice a citoslovce 

 

4. Shoda podmětu s přísudkem 

 

MATEMATIKA Přímá a nepřímá úměrnost, 

trojčlenka (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_9_03 

 

Výuková videa na youtube: 

 

 

1. Přímá úměrnost (trojčlenka) 

 

2. Nepřímá úměrnost (trojčl.) 

 

3. Trojčlenka (příklady) 

 

 

 

Řešení příkladů 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1. 6D Practice 

2. U6 Grammar revision 

3. Jungle book  

1. Wkbk ex. 6, p. 61/finish ex.4,5 

2. Complete the exercise in GC 

3. Listen to chapter 3 

ANGLICKÝ 

JAZYK  

 

 

Unit 6D 
 

Monday – PB p. 60, ex. 1 
 

Wednesday – SB p. 75, ex. 4ab 

 
Friday – PB p. 60, ex. 2 

https://drive.google.com/file/d/1LuoBxonA-uj968NQau6AHm4YQJd5KVDb/view?usp=sharing
https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/134
https://drive.google.com/file/d/1_OMDOVzxw9iZo6S0o5FEHmh0OKoJZtUT/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4
https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs
https://www.youtube.com/watch?v=3_F8Olq0gvY
https://drive.google.com/file/d/1f4N_A9oB1Z9GC0WN3ri8yiv5KCpgFhOo/view?usp=sharing
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PAVLÍNA 

HRUŠKOVÁ For more information go to 

Google Classroom. 

RUSKÝ JAZYK 

 

 

JITKA 

PETEROVÁ 

V tomto týdnu budete opakovat 

slovní zásobu a prověříte si, zda 

byste správně dotvořili věty. 

Také si poslechnete rodilou 

mluvčí a její lekci o zájmenech 

ten, ta, to, ti. 

 

Vyzkoušej, zda umíš doplnit 

správně. 

Opakování ovoce a zeleniny. 

Použití zájmen ten, ta, to, ti. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

KLÁRA 

HAVLOVÁ 

 Klíč ke cvičení z minulého týdne 

 

 Opakování Monate, Jahreszeiten 

– online cvičení  

 

 Freizeit – slovní zásoba, volný 

čas (aktivity, sporty)  

- Online cvičení k procvičení  

- Pracovní list nová slovní 

zásoba + opakování 

 

 Nicos Weg – další díl filmu pro 

studenty německého jazyka  

 

 

Online konzultace ve čtvrtek v 8.30 

hod. (cca 30 – 40 min). – meet 

v GC a na vašem emailu. Téma: 

Freizeit, poslechové cvičení 

z minulého týdne. 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Materiály v google classroom 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka v GC a na vašem 

emailu 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

JANA 

SÝKOROVÁ 

1.  Essen 

 PS 17/Leseecke – přiřaď 

fotografie k větám, věty opiš do 

sešitu a uvědom si pravopisné 

jevy 

   17/ Meine Ecke – doplň do PS 

 

 

 PS 18 - Einen Schritt weiter - 

doplň mimo poslechového 

cvičení 

 Dopiš si všechna slovíčka 9. 

lekce - str. 19 

PŘÍRODOPIS 

 

JITKA 

OSTENOVÁ 

Rozmnožovací soustava 

Mužské pohlavní ústrojí 

Učebnice str. 62–63 (přečti si text 

a prohlédni si obrázky). 

Do sešitu si zapiš zápis podle 

prezentace. 

 Prezentaci, video i otázku máš v 

Google učebně. 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/eo152112tl
https://www.liveworksheets.com/eo152112tl
https://www.youtube.com/watch?v=hyMrFL4Pluo
https://www.youtube.com/watch?v=RU-Dj7DSX-c
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Podívej se na krátké video a v 

Google učebně odpověz na otázku. 

DĚJEPIS 

 

LENKA 

ŠUDOVÁ 

Revoluční rok 1848 – průběh 

revoluce v habsburské monarchii  

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Přečíst text v učebnici strana 93–97 

 V Google učebně se podívat na 

video, zápis do sešitu udělat podle 

prezentace 

ZEMĚPIS 

 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

 

 

  

Rozbor tématu: ppt. Kanada UČ 37-45 PS 21-22 ONLINE 

UČEBNICE 

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

se_app.php  

Ppt. v učebně 

Online konzultace: komentář k 

probíranému učivu Ameriky 

Út 12:35-13:35 8.B 

 

CHEMIE 

 

JAROSLAV 

JANEČEK 

1. Prostudovat přílohu – 

Chemické reakce 

2. Zhlédnout přiložená videa 

3.  Samostatně provést zápis do 

sešitu – příloha ve formátu pdf. 

Příloha 

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 

 

Chemie – Chemické reakce 

 

Vyčíslování chemických 

rovnic 

 

Chemické a fyzikální reakce 

 

8. třída (CH32) – Chemické 

reakce 

FYZIKA 

 

KATEŘINA 

BAČOVÁ 

Opakování + procvičování  

– převody fyzikálních jednotek 

vypracujte cvičení na webu: 

umimematiku.cz/jednotky_miry 

POŽADAVKY  

 Poslouchejte Jungle book 

 Čtěte 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZfSf2HeeKDZmsEDrvQm5bZpeMCr705k5/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/
https://www.umimematiku.cz/jednotky_miry
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 Procvičujte na umímeto – je to zábava! 

 

Prosíme o objektivní a pravdivé sebehodnocení za období od 11. 3. – 30. 4. 2020. 

Sebehodnocení vyplňte do 15. 5. 2020 prostřednictvím 

elektronického formuláře nebo prostřednictvím mobilního 

telefonu pomocí QR kódu (formulář vyplnitelný z mobilních 

přístrojů). QR kód uvádím vpravo. 

Formulář naleznete na této adrese  

„SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA PŘI VÝUCE NA DÁLKU“ 

 

 

 

Alena Melníková 

Třídní učitelka 8. B 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJUMVJDMVlLWEdHUzlUWUFMSUFUSEtVVVhaSC4u

