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PŘEHLED: 

Milí žáci a rodiče, po čtyřech měsících online výuky jsme spolu zdárně došli až do 

konce školního roku. V rámci učiva jsme se naučili, co se dalo, ale osvojili jsme si 
nové schopnosti, dovednosti a návyky. Byla to výzva, ale myslím, že jsme ji zvládli. 
Děkuji vám za spolupráci, ochotu a trpělivost. Je tu poslední týden a pak už hurá 

prázdniny! Přeji vám, abyste si prázdniny užili v klidu a naplno. 

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

ČESKÝ JAZYK Závěrečné opakování 

Přeji všem hezké prázdniny. 

email: lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Vyplňte cvičení zadaná v umimeto.org 

Nezapomeňte si o prázdninách přečíst 

hezkou knížku. 

MATEMATIKA V tomto týdnu bude hlavní 

náplní procvičování příkladů na 

Umimematiku.cz. 

Čím více, tím lépe… 

Přeji hodně úspěchů při sbírání 

štítů. 

Umimematiku.cz 

ANGLICKÝ JAZYK 

MGR. KALINOVÁ 

Dobrý den, přeji všem krásné 
prázdniny a posílám ještě pár 
závěrečných cvičení na téma 
„Holiday“. 

1. Přečtěte se si vyprávění Kathy o 
letních prázdninách ve Španělsku 
a vypracujte cvičení pod textem.  

2. Poslechněte si prázdninovou 
písničku a doplňte vhodná slova. 

marketa.kalinova@kamenka-
celakovice.cz 

1. What a holiday worksheet 

 

2. Summer holiday song 

 
 
        Vstup do učebny 

ANGLICKÝ JAZYK 

MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Mgr. Hrušková 

Revision 

For more information see your task 

in Google Classroom. 

PŘÍRODOPIS 
V tomto týdnu už jen zajímavosti 

a kuriozity. 
Kuriozity se světa zvířat. 
Zajímavosti o stavbě lidského těla. 

FYZIKA 
Slunce a planety 

Dobrovolné - vyplnit pracovní list 
v Google učebně 

Přeji všem krásné prázdniny! Bačová 

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-8-trida
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading/Reading_holiday_fx729827rf
https://www.liveworksheets.com/pg716963zh
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjQ4Mzc3MzJa/tc/NTYyNjM1OTg0NDJa
https://www.youtube.com/watch?v=VPAjCni7tNk
https://www.youtube.com/watch?v=UD3hVxZ9jtQ
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ZEMĚPIS 

 

Opakování střední Amerika 
https://www.youtube.com/watch?v=tLa
U1Nh5QHo&list=PLXO4QEoTt79547KXN

6s0bOEkosbUlJ1ls&index=3 

 

DĚJEPIS Opakování dějiny 1. světové války https://www.youtube.com/watch?v=eOh
XYHKphIQ 

CHEMIE 1. Zkontrolujte úplnost poznámek 

v sešitě, proveďte jejich 

doplnění – budeme na tyto 

poznámky navazovat v dalším 

školním roce v chemii. 

2. Přeji všem hezké prázdniny a 

mnoho úspěchů v dalším studiu, 

tedy i v chemii. 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka-
celakovice.cz  

1. Poznámky a zveřejněné 

prezentace ve třídě. 

NĚMECKÝ JAZYK Velmi chválím všechny, kteří se 

pravidelně připojovali k online výuce 

a plnili též zadané úkoly. 

Schöne Ferien! 

Tento týden: 

Video mit Übungen 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz  

Informace a pokyny v google 

učebně. 

RUSKÝ JAZYK 
A teď už jen kvízy a pexeso pro 
zopakování slovní zásoby a pro 
zábavu. 

Pexeso. 
Kvíz. 
Kvíz 2. 

POŽADAVKY  

 Přijďte 26. 6. v 8:00 všichni do naší třídy 
na předávání vysvědčení. Kdo nedonesl 

klíček od skříňky, prosím doneste. 

 Kdyby něco, pište, volejte  

 

 

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

 

Mgr. Hana Altmanová 

Třídní učitelka 8. A 
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