
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 8. C 18. 5. – 22. 5. 2020 

PŘEHLED 

Níže máme jubilejní 10. plán s učivem. Do konce školního roku, pokud budeme 

pokračovat stejným systémem výuky, nás čeká již jen pět dalších plánů!  

V uplynulém týdnu se k vám měly dostat nové pracovní sešity na matematiku. Ke 

komu z vás se PS č. 3 nedostal, pište nebo volejte. 

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 

Kruh, kružnice 

 

 

Po – PS č. 2 str. 166 

Út – Rovnice a úlohy s rovnicemi 

na „umimematiku“ (a v 8:30 online 

konzultace pro zájemce)  

St – PS č. 3 str. 169 

Čt – 12:30 (8:00) online hodina 

– kruh, kružnice, oblouk, výseč 

Pá – PS č. 3 str. 172 

DĚJEPIS Technický a vědecký pokrok ve 

2. polovině 19. století  

 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Přečíst text v učebnice strana 102 

– 105.  

 

Zápis z prezentace, která je 

v google učebně. 

 

Podívej se na videa a odpověz na 

otázku v učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Revision of Present Tenses and 

Past Simple 

Reading  

Monday – Present simple x 

present continuous (do the quiz in 

Google Classroom) 

Wednesday – Past simple 

(umimeanglicky) 

Friday – SB p. 17 - Read and listen 

to the text and do the quiz in 

Google Classroom 

CHEMIE 1. Pokračovat v samostudiu tématu 

Chemické reakce 

2. Procvičování názvosloví – vyplnit 

kvíz v učebně 

3. Zhlédnout přiložená videa 

Videa na www.youtube.com 

 

Rychlost chemické reakce 

 

Vliv katalyzátoru na rychlost 

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

4.  Přílohy a odkazy jsou 

zveřejněny v google učebně 

v předmětu Chemie 

adresa pro komunikaci 

s vyučujícím: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

FYZIKA Meteorologie – přečíst si látku 

v učebnici, zkusit otázky za lekcí  

adresa pro komunikaci s vyučující: 

katerina.bacova@kamenka-

celakovice.cz 

výpisky z učebnice str. 182 – 186 

(zejména obrázek na straně 184)  

(příští týden z tohoto tématu bude 

pracovní list na procvičení) 

ZEMĚPIS Spojené státy americké   

On-line konzultace v úterý 

10:00 – 11:00 (odkaz na meet 

v učebně) – komentář 

k probíranému učivu Ameriky  

   Uč 37 – 45, PS 23 – 24  

Online učebnice k dispozici zde.  

adresa pro komunikaci s vyučující: 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

RUSKÝ JAZYK V tomto týdnu se budete věnovat 

zájmenům osobním, jejich 

tvarům a použití ve větě. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

Učebnice strana 80, cvičení 14 a 

15. 

Pečlivě si prostudujte a zapište do 

školního sešitu žluté rámečky 

z této strany. 

Zájmena. 

Použití zájmen v RJ. 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu Vás čeká kapitola o 

sexuálním životě člověka. 

Dozvíte se něco o atikoncepci - 

prostředcích zabraňujících 

nechtěnému otěhotnění a 

plánovaném rodičovství. 

Učebnice strana 65-66. 

Druhy antikoncepce. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

   Meine Freizeit – L 10 

Uč str. 21 

PS str. 2O/1 a, b 

Slovíčka 

úvod lekce 

PS 27/Seite 21 – 22 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 8. C 
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