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PŘEHLED 

Milé děti, chtěla jsem vás moc pochválit za práci v minulém týdnu. Vaše analýza 
úvahy a Máje byla vynikající. Je vidět, že umíte pracovat s texty na velmi dobré 

úrovni. Doufám, že i tento týden se vám bude dařit. Zajímavých témat bude jistě 

dostatek 😊. Moc vás zdravím. A. Melníková 

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

ČESKÝ JAZYK 1. Opakování – Doplněk a 

přístavek 

2. Procvičování 

3. Pravopis 

4. Větné členy – opakování 

1. Doplněk a přístavek – 

prohlédněte si video a pročtěte 

shrnutí - Shrnutí 

2. Doplněk 1 

Doplněk 2 

3. Pravopisné cvičení V GC z min. 

týdne část B – Nový holubník, 

vyplnit, vyfotit a poslat na můj 

email 

4. Pracovní list v GC 

MATEMATIKA 

 

 

 

 

 

VIKTOR 

DOUŠA 

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 

 

Řešení příkladů _8_10 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

PAVLÍNA 

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. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

Unit 6  

1. English across the curiculum 

2. Revision 

3. Practice 

1. Read and listen to the text and  

do exercises  1, 2, 3/ p.77 

Listening 

2. SB p. 78 – complete the 

exercises 

3. WKBK p. 62 Progress check 

https://www.youtube.com/watch?v=OGlXx3R0z7I
https://www.pravopisne.cz/2017/10/pravidla-doplnek/
https://www.pravopisne.cz/2017/10/pravidla-doplnek/
https://www.umimecesky.cz/rozbory-doplnek-3-uroven/3632
https://drive.google.com/file/d/1VpRETBGKN6jgQ0-NNkz0m0SIu_bIcelV/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JCzmw5Oacoo
https://www.youtube.com/watch?v=JCzmw5Oacoo
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/1ZOgnzypLUGNgUJi0fkGzgPD8Z3m8DwJW/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.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

 

JANA 

SÝKOROVÁ 

Monate und Jahreszeiten 

Uč. str.22/1 b 

      

str. 23/3 a) Eine E-Mail 

 

Slovíčka  

 

Přiřadit k výpovědím měsíce a    

 roční období 

 práce s textem - přečíst, přeložit 

 

PS str.27 - Seite 21, 22, 23 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

 

KLÁRA 

HAVLOVÁ 

 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, procvičení slovní 

zásoby, gramatiky atd.) 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

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. 

RUSKÝ JAZYK 

 

 

JITKA 

PETEROVÁ 

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. 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@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
https://www.youtube.com/watch?v=ZBDWq_qaZ4E
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS 

 

JITKA 

OSTENOVÁ 

Vývin lidského jedince po 

narození 

Prohlédni si tabulku na str. 65, 

znázorňuje různá období vývoje 

člověka. 

Plánované rodičovství 

Antikoncepce 

 

Pracuj s učebnicí str. 65-66. 

Můžeš si pohovořit s rodiči o 

otázkách plánovaného rodičovství a 

antikoncepce. 

 

V Google učebně najdeš krátké 

video a otázky k vypracování. 

 

ZEMĚPIS 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

Střední Amerika: pevninské a 

karibské státy 

PS 26, UČ 46-49  

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

plus/ 

Út 12:35-13:35 8.B 

 

DĚJEPIS 

 

LENKA 

ŠUDOVÁ 

Evropa ve 2. polovině 19. století 

Sjednocení Německa a Itálie 

Přečti si text v učebnici strana 108–

110 

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Zápis do sešitu si udělej podle 

prezentace v Google učebně. 

FYZIKA 

 

KATEŘINA 

BAČOVÁ 

Meteorologie – procvičení vypracuj pracovní list Meteorologie  

- neposílat  

(uložen v Google učebně) 

 

(příští týden vám dám tento list 

vypracovaný, ať si jej 

zkontrolujete) 

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 

 

Soli kyslíkatých kyselin –      

úvod 

 

 

 

Alena Melníková 

Třídní učitelka 8. B 

https://www.nns.cz/blog/miuc-plus/
https://www.nns.cz/blog/miuc-plus/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/8A_Ch_Soli.pdf
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-sZCTiq5sME
https://www.youtube.com/watch?v=-sZCTiq5sME

