
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 8. C 25. 5. – 29. 5. 2020 

PŘEHLED 

Všechny vás moc zdravím a přikládám další plán s učivem.   

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

ČESKÝ JAZYK Karel Havlíček Borovský 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

vera.candova@kamenka-

celakovice.cz    

Podívejte se na video a udělejte si 

dle videa stručný zápis do 

literárního sešitu. 

MATEMATIKA Opakování – převody jednotek, 

početní geometrie 

Kružnice a přímka – vzájemná 

poloha 

 

 

Po, út – Převody jednotek (v úterý 

v 8:30 online konzultace pro 

zájemce)  

St – Početní geometrie 

Čt – 12:30 (8:00) online hodina 

– vzájemná poloha přímky a 

kružnice 

Pá – PS č. 3 str. 176 – bude 

upřesněno na online hodině 

DĚJEPIS 
 

Evropa ve 2. polovině 19. 

století 

Sjednocení Německa a Itálie 

 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Přečíst text v učebnice strana 108 

– 110.  

 

Zápis z prezentace, která je 

v google učebně. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Revision of Past Tenses   

Unit 4D – Future arrangements 

Monday – Past simple 

(umimeanglicky) 

Wednesday – Past continuous 

(umimeanglicky) 

Thursday – Future arrangements 

(online lesson) 

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 přiložené prezentace 

Přílohy a odkazy jsou rovněž 

zveřejněny v google učebně 

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

FYZIKA Meteorologie – procvičení  

 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

katerina.bacova@kamenka-

celakovice.cz 

vypracuj pracovní list Meteorologie  

- neposílat (uložen v Google 

učebně) 

(příští týden vám dám tento list 

vypracovaný, ať si jej 

zkontrolujete) 

ZEMĚPIS Střední Amerika – pevninské a 

karibské státy   

On-line konzultace v úterý 

10:00 – 11:00 (odkaz na meet 

v učebně) – komentář 

k probíranému učivu Ameriky  

   Uč 46 – 49, PS 26  

Online učebnice k dispozici zde.  

 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

RUSKÝ JAZYK V tomto týdnu budete číst nový 

text a psát o sobě. 

Také si zopakujete slovní zásobu, 

kterou už znáte. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

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. 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu Vás čeká téma o 

pohlavních chorobách. 

 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

Učebnice strana 66. 

Pohlavní choroby. 

Virus HIV a nemoc AIDS. 

5 nejčastějších pohlavních chorob. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

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 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Pavlína Hrušková 

Třídní učitelka 8. C 
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