
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Alena Melníková 8.B 1. 6. – 5. 6. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, vítám vás v dalším týdnu, tentokrát již červnovém. Opět vás čeká spousta 

zajímavých témat a úkolů. Mějte se krásně a brzy na viděnou. 

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

ČESKÝ JAZYK 1. Karel Jaromír Erben 

2. Opakování – online 

3. Druhy vět – opakování 

4. Pravopisné cvičení 

1. Kytice – přečtěte si ukázky 

Vodník a Svatební košile, v GC 

odpovězte do připraveného 

dokumentu na otázky 1-16  

2. Psaní velkých písmen 

Vlastní jména 1 

Vlastní jména 2 

3. Materiál v GC 

4. V GC, opište, nebo vyplňte a 

pošlete pomocí GC nebo 

emailem 

 

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 

 Pracovní listy _8_12_06 

 

Výuková videa na youtube: 

 

 

1. Poměr 

 

2. Celá čísla, Racionální čísla 

 

3. Násobení zlomků 

 

4. Dělení zlomků 

 

Řešení příkladů_8_11 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

PAVLÍNA 

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.  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

1. U6 Revision 

 

2. Listening 

 

 

 

 

1. SB p. 79/1, 2, 3– do the 

exercises in you exercise book 

Wkbk p.63 

2. Listen to the song and put the 

verses in the correct order 

Listening 

https://www.umimecesky.cz/diktat-velka-pismena-vlastni-jmena-1-uroven/204
https://www.umimecesky.cz/diktat-velka-pismena-vlastni-jmena-2-uroven/208
https://drive.google.com/file/d/1GK4nc7_jlzx7CdVay_xfUxKM1TupKEVD/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=MhCwy3wdzfc
https://www.youtube.com/watch?v=MhCwy3wdzfc
https://www.youtube.com/watch?v=7fGD4-__o1o
https://www.youtube.com/watch?v=7fGD4-__o1o
https://www.youtube.com/watch?v=llgMZ5oGaIU
https://www.youtube.com/watch?v=N6bt1ZSK2pA
https://drive.google.com/file/d/1VdneNAYBoMaaWTrwsORMxup6vqwPQ5JG/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 

 

3. Reading practice 

3. Read the text in GC and answer 

the questions 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

 

JANA 

SÝKOROVÁ 

Opakování slovíček 

 

Pexeso – úroveň A1, A2 

Téma: Časové určení 

           Čísla 

           Zvířata farma   

Umíme německy 

úroveň lehká a střední 

 

Nová slovíčka zapsat do slovníčku 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÁRA 

HAVLOVÁ 

 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 najdeš v Google 

Classroom. 

 

Pozvánka v GC a na vašem emailu. 

RUSKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

JITKA 

PETEROVÁ 

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. 

https://learngerman.dw.com/de/woher-kommst-du/l-40368715
https://www.youtube.com/watch?v=H_ZwJcTnW1Q&list=TLPQMjgwNTIwMjA
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

JITKA 

OSTENOVÁ 

   Rizika sexuálního života 

Pohlavní choroby – učebnice str. 

66. 

Člověk a dědičnost – úvod 

(učebnice str. 67) 

 

Přečti si text v učebnici, prohlédni 

si obrázky.  

Podívej se na přiloženou prezentaci. 

Odpověz na jednoduchou otázku. 

Shlédni video o pohlavních 

chorobách. 

 

 

 

 

Prezentaci, video a otázku najdeš 

ve své Google učebně. 

 

ZEMĚPIS 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

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

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

 

Út 12:35-13:35 8.B 

DĚJEPIS 

 

LENKA 

ŠUDOVÁ 

Habsburská monarchie ve 2. 

polovině 19. století – vznik 

Rakouska – Uherska 

Přečti si text v učebnici na straně 

119–120 

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Podívej se na video a udělej si zápis 

do sešitu podle prezentace 

v Google učebně. 

FYZIKA 

 

KATEŘINA 

BAČOVÁ 

Opakování – převody základních 

fyzikálních jednotek 

převody jednotek 

CHEMIE 

 

JAROSLAV 

JANEČEK 

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) 

Alena Melníková 

Třídní učitelka 8. B  

https://www.nns.cz/blog/miuc-plus/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+Převody+jednotek#selid
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-
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

