
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 8. C 4. 5. – 7. 5. 2020 

PŘEHLED 

Všechny vás zdravím a opět moc chválím za to, jak se snažíte, a za práci a úkoly, 
které posíláte. Vždy se těším na čtvrtek, kdy se s většinou z vás vidím nebo slyším 

při online hodině. Nemusíte se omlouvat a dělat si starosti, když se nemůžete 
připojit. Vím, že to někdy nebývá jednoduché. Přesto jsem moc ráda, když mám ve 

čtvrtek na obrazovce co nejvíce vašich ikonek.  

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

ČESKÝ JAZYK Procvičování pravopisu 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

vera.candova@kamenka-

celakovice.cz    

Úlohy k procvičení najdete na 

„umimecesky“. 

MATEMATIKA Opakování, procvičování 

Slovní úlohy 

 

 

Výsledky úloh z minulého týdne – 

viz google učebna 

Po – Číselné výrazy 

Út – Úpravy mnohočlenů (a v 8:30 

online konzultace pro zájemce)  

St – Slovní a logické úlohy 

Čt – 12:30 (8:00) online hodina 

– slovní úlohy koláčového typu 

DĚJEPIS Revoluce 1848 v Rakousku a v 

Uhrách  

adresa pro komunikaci s vyučující: 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Přečíst text v učebnice strana 93 – 

96.  

 

Zápis dle první části prezentace 

v google učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
Unit 4D Monday – PB p. 40, ex. 1 

Wednesday – Everyday English - 

SB p. 51, ex. 3a, PB p. 40, ex. 2 

For more information see the tasks 

in Google Classroom. 

CHEMIE Měření kyselosti a zásaditosti 

chemických látek 

1. Samostatně zhlédnout video na 

youtube. 

2. Samostatně provést zápis do 

sešitu dle přílohy v pdf (viz google 

učebna) 

1. Video na youtube (GeNiUS – 

měření kyselosti a zásaditosti 

látek) 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 
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https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Měření-kyselosti-a-zásaditosti-roztoků.pdf
https://youtu.be/U6C0x1e9GsE
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

FYZIKA Zvukové jevy – procvičení 

 

 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

katerina.bacova@kamenka-

celakovice.cz 

Zkuste vypracovat pracovní list, 

mohou vám k tomu pomoci 

následující 4 videa: Jak se tvoří 

zvuk  

Jak funguje akustika    Proč má 

zvuk barvu    Rychlost zvuku 

Není potřeba PL posílat. Příští týden 

budete mít k dispozici správné 

řešení pro kontrolu. 

ZEMĚPIS Severní Amerika: Kanada a USA  

On-line konzultace v úterý 10:00 – 

11:00 (odkaz na meet v učebně)  

adresa pro komunikaci s vyučující: 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

   Uč 37 – 44, PS 21 – 24  

Online učebnice k dispozici zde. 

Ti, co nemají PS, si udělají zápis do 

modrého sešitu z prezentace, 

kterou posílám do učebny. Obsah 

koresponduje s učebnicí.  

RUSKÝ JAZYK Procvičíte si přídavná jména a 

slovní zásobu.  

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

V učebnici na straně 78 si udělejte 

ústně cvičení 11. 

Přídavná jména procvičte 

prostudováním strany 79. Do 

školního sešitu napište azbukou 10 

vět s použitím přídavných jmen, 

např. Tatínek je vysoký. Náš dům 

je velký, … 

Slovní zásobu si procvičte pomocí 

obrázkového slovníku: 

Ruština-obrázkový slovník. 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se zaměříme na 

nitroděložní vývin lidského 

jedince. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

Učebnice strana 63-65 

Zázrak lidského zrození. 

Byl jednou jeden život-zrození. 

Vývoj plodu týden po týdnu. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

   Im Imbiss 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Učebnice str. 18/7 – přečíst 

dialog a napsat do sešitu podobný 

2. doplnit slovíčka 9. lekce 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 8. C 
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