
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 8. C 1. 6. – 5. 6. 2020 

PŘEHLED 

Všechny vás moc zdravím a přikládám další plán s učivem. 

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

ČESKÝ JAZYK Procvičování a opakování 

gramatiky 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

vera.candova@kamenka-

celakovice.cz 

Úkoly najdete na „umimecesky“. 

MATEMATIKA Opakování – Trojúhelníky 

Kružnice a přímka – vzájemná 

poloha; Thaletova věta 

 

Po, út – vzájemná poloha přímky a 

kružnice – PS 176 (v úterý v 8:30 

online konzultace pro zájemce)  

St – opakování učiva o trojúhelníku 

Čt – 12:30 (8:00) online hodina 

– Thaletova věta 

Pá – PS - rýsování – bude 

upřesněno na online hodině 

DĚJEPIS Habsburská monarchie ve 

2. polovině 19. století – vznik 

Rakouska - Uherska 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Přečti si text v učebnici na straně 

119 – 120. 

Podívej se na video a udělej si 

zápis do sešitu podle prezentace 

v Google učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Revision of Unit 4 Monday – Vocabulary 4AB 

Wednesday – Vocabulary 4CD 

Friday – Practice Book – Progress 

check – p. 42, ex. 1, 3 

CHEMIE Chemické sloučeniny - Soli 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

1. Zhlédnout video na youtube 

2. Provést zápis do sešitu 

z přiložených prezentací Názvosloví 

solí a Anionty kyselin 

Přílohy a odkazy jsou rovněž 

zveřejněny v google učebně 

v předmětu Chemie 

FYZIKA Opakování – převody základních 

fyzikálních jednotek  
převody jednotek 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

katerina.bacova@kamenka-

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

ZEMĚPIS Jižní Amerika: Andské státy  

On-line konzultace v úterý 

10:00 – 11:00 (odkaz na meet 

v učebně) – komentář 

k probíranému učivu Ameriky  

Uč 50 – 56, PS 27  

Online učebnice k dispozici zde.  

adresa pro komunikaci s vyučující: 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

RUSKÝ JAZYK V tomto týdnu se podíváte na 

pohádku, uslyšíte krásnou ruštinu 

v podání rodilé mluvčí a budete se 

snažit vypsat si něco 

z poslechnutého textu. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

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. 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu Vás čeká poslední 

kapitola z biologie člověka – 

genetika a její význam. Dozvíte 

se tedy něco o dědičnosti 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

Učebnice strana 67-70 

Nezkreslená věda - genetika. 

Mendel - otec genetiky. 

Genetika člověka. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Opakování slovíček 

Pexeso – úroveň A1, A2 

Téma: Časové určení 

Čísla 

Zvířata farma 

Témata pro pexeso si vyhledejte na 

„umimenemecky“, úroveň 

zadávejte lehkou a střední. 

Nová slovíčka si vypište do 

slovníčku. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 Pavlína Hrušková 

 Třídní učitelka 8. C 

https://ucebnice.online/
mailto:hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz
mailto:jitka.peterova@kamenka-celakovice.cz
mailto:jitka.peterova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=H_ZwJcTnW1Q&list=TLPQMjgwNTIwMjA
mailto:jitka.peterova@kamenka-celakovice.cz
mailto:jitka.peterova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE
https://www.youtube.com/watch?v=giaQ8tiGpuI
https://www.youtube.com/watch?v=i5L6J4xQaNw
mailto:jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz
mailto:jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz

