
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 8. C 11. 5. – 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Zdravím vás v dalším týdnu. Opět vás moc chválím za vaši snahu a píli. Pokud byste 
si nevěděli s něčím rady, potřebovali pomoc s učením nebo si jenom chtěli popovídat, 

volejte, pište emaily nebo smskujte. 

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 Slovní úlohy, rovnice, 

mnohočleny – procvičování, 

opakování 

 

 

Po – Slovní úlohy PS 156/7 a 

157/8,9 

Út – Rovnice, slovní úlohy PS 163 

(a v 8:30 online konzultace pro 

zájemce)  

St – Rovnice, slovní úlohy PS 164 

Čt – 12:30 (8:00) online hodina 

– vyjádření neznámé ze vzorce 

Pá – Vzorce, mnohočleny, slovní 

úlohy PS 165 

DĚJEPIS Revoluce 1848 v Českých 

zemích  

adresa pro komunikaci s vyučující: 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Přečíst text v učebnice strana 96 – 

97.  

 

Zápis z druhé části prezentace, 

která byla zadána minulý týden 

v google učebně. 

 

Zhlédni video a odpověz na otázku 

v učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Revision of Present Tenses 

Reading 

Monday – Present simple 

(umimeanglicky) 

Wednesday – Present simple and 

present continuous 

(umimeanglicky) 

Friday - Reading – SB p. 85 

For more information see the tasks 

in Google Classroom and on 

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

CHEMIE Chemické reakce 

1. Prostudovat přílohu – Chemické 

reakce 

2. Zhlédnout přiložená videa 

3.  Samostatně provést zápis do 

sešitu – viz příloha 

4.  Přílohy a odkazy jsou 

zveřejněny v google učebně 

v předmětu Chemie 

Videa: Chemické reakce 

Vyčíslování chemických rovnic 

Chemické a fyzikální reakce 

8. třída (Ch, 32) – Chemické 

reakce 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

FYZIKA Převody fyzikálních jednotek 

- opakování + procvičování 

 

Vypracujte online cvičení zde. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

katerina.bacova@kamenka-

celakovice.cz 

ZEMĚPIS Rozbor tématu: ppt. Kanada   

On-line konzultace v úterý 

10:00 – 11:00 (odkaz na meet 

v učebně) – komentář 

k probíranému učivu Ameriky  

   Uč 37 – 45, PS 21 – 22  

Online učebnice k dispozici zde. 

ppt. v učebně  

adresa pro komunikaci s vyučující: 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

RUSKÝ JAZYK 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.  

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

Vyzkoušej, zda umíš doplnit 

správně. 

Opakování ovoce a zeleniny. 

Použití zájmen ten, ta, to, ti. 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu vás čeká téma 

vývin lidského jedince po 

narození. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

Učebnice strana 65 – tabulka. Tu si 

prostudujte a zapamatujte si 

charakteristické znaky dané 

vývojové etapy. 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

   Essen 

 

 

 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

1. PS 17/ Leseecke - přiřaď 

fotografie k větám, věty opiš do 

sešitu a uvědom si pravopisné jevy 

2. PS 17/ Meine Ecke - doplň do PS 

3. PS 18 - Einen Schritt weiter – 

doplň mimo poslechového cvičení 

4. Dopiš si  všechna slovíčka 9. 

lekce - str. 19 
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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“ 

 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 8. C 

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

