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PŘEHLED: 

Milí žáci a milí rodiče, děkuji vám za vaši aktivitu, trpělivost, pomoc a spolupráci při 
plnění domácí a online výuky. Máme za sebou čtyři měsíce vzdělávání online za 
okolností, které jsme si ještě v lednu nedokázali ani představit. Směřujeme k závěru 

školního roku, který byl pro nás v druhé polovině rokem nejistoty, ale také nových 
výzev a zkušeností. Zvládli jsme to, co se dalo a zvládli jsme to společně. Ještě 

jednou děkuji. S pozdravem Mgr. Hana Altmanová 

Předmět pokyny pro děti zdroje (úkoly, zadání apod.) 

Český jazyk   

 Pravopis - procvičování 

 Druhy vět vedlejších 

 Slova a jejich význam 

 

Procvičuj učivo v zadaných úkolech  

v umimeto.org 

Matematika V tomto týdnu bude hlavní 

náplní procvičování příkladů na 

Umimematiku.cz. 

Čím více, tím lépe… 

  Přeji hodně úspěchů při sbírání 

  štítů.  

  Přílohy: 

  Řešení příkladů_8_13 

  Příloha č. 1 

  (příklady z minulého týdne) 

Anglický 

jazyk 

Mgr. Kalinová 

Dobrý den, tento týden 
zopakujeme gramatiku závěrečné 
6. lekce učebnice Project 3 a to 

modální slovesa. 
 

1. Vypracujte online cvičení 
k učebnici Project 
 

2. Vyberte si alespoň 3 cvičení  
na modální slovesa na 

umimeanglicky.cz 
 
3. Vypracujte online pracovní list 

na liveworksheets.com 
 

Zadané úkoly probereme i na 
online hodině v úterý v 9:00. 

1. Modal verbs Project 

2. Modal verbs - 

umimeanglicky.cz 

3. Online worksheet must 

vs. mustn't 

 

 

 

 

Vstup do učebny 

 

 

Anglický 

jazyk 

Mgr. 

Hrušková 

Mgr. Hrušková 

Unit 6 – Revision 

Revision of vocabulary and 

grammar - for more information 

see your tasks in Google 

Classroom. 

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-8-trida
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/8A_M_Řešení-příkladů_8_13.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-modal-verbs
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-modal-verbs
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Must_or_mustn't/Must_or_mustn't_(classroom_rules)_lo2137pn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Must_or_mustn't/Must_or_mustn't_(classroom_rules)_lo2137pn
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjQ4Mzc3MzJa/tc/NTYyNjM1OTg0NDJa
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Přírodopis V tomto týdnu si budete opět 

procvičovat probranou látku. 

V google učebně na Vás čekají 

otázky 

k probraným tématům, na které 

budete stručně odpovídat. 

Fyzika Výkon elektrického proudu – 

přečíst si látku v učebnici, 
zkusit 

otázky za lekcí 

výpisky z učebnice str. 161 - 163 

vyplnit opakovací test v Google 

učebně 

Zeměpis 

 
Opakování učiva Ameriky zdroje budou v učebně 

Dějepis Opakování: shrnutí 

poválečné situace 

zdroje budou v učebně 

Chemie 
1.    Procvičování názvosloví solí 

za využití „Pracovního listu – 

Názvosloví solí_002“. 

  

2.    Významné soli – zápis do 

sešitu v příloze ve formátu 

pdf. 

  3.  Přílohy a odkazy jsou zveřejněny 

ve Vaší třídě v předmětu – Chemie 

 

 

Německý 

jazyk ● Tento týden opakujeme online 

– slovní zásoba, gramatika.  

● Nicos Weg – film pro studenty 

němčiny.  Tentokrát téma 

Zahlen von 1 bis 1000. 

Online výuka ve středu v 8.45 hod. 

(cca 30 – 40 min). 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Informace a pokyny v google 

učebně.  

Ruský jazyk Závěrečné opakování a 

procvičování. 

Podle zápisků ve školním sešitě si 

zopakuj a procvič probraná témata. 

Pro rozšíření znalostí o Rusku se 

podívej na dokument. 

Rusko z výšky. 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

https://www.youtube.com/watch?v=7JgKGWWT5Ic&t=366s
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● Pokuste se pracovat na úkolech od 
vyučujících, ale myslete na 
psychohygienu ☺ 

● Dopřejte si pauzičku, rozvrhněte si práci 

● Zachovejte si duševní pohodu 

● Umíte si najít na internetu spoustu věcí, 

zkuste si sami najít i něco k výuce 

● Kdyby něco, pište, volejte  

● Sledujte prosím nástěnky v google 
classroom. Učitelé s vámi komunikují 
samostatně, pokud bude videovýuka, 

informace o jejím konání budou 
uvedeny tam, případně na ŠKOLNÍM 

mailu, kterým se do učebny 

přihlašujete. 

● Vstup přes meet v odkazu u fotky, 
přihlášení přes mobilní telefon, 
zvláště pokud vám přihlášení 

vygeneruje nějaké US číslo, 
prosím neužívejte (to US číslo v 

Česku zaprvé nemusí fungovat a 
zadruhé to může strhávat vysoké 

částky) 

● Výuka jednotlivých kolegů bude 

probíhat přes meet či zoom, jednotliví 

učitelé upřesní.  

Online výuka probíhá již jen u 
některých předmětů, dle pokynů 

vašich učitelů 

 

 

Upřesňující informace: email: hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz   

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Můžete si prohlédnout výukové video k tématu elektrický výkon: 

https://www.youtube.com/watch?v=jliYs-lGrqw 

 

Mgr. Hana Altmanová 

Třídní učitelka 8. A 

mailto:hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=jliYs-lGrqw

