
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Hana 

Altmanová 

8. A 08. 6. – 12. 6. 2020 

PŘEHLED: 

Milí žáci a rodiče, děkuji vám za vaši aktivitu, pomoc a spolupráci při plnění domácí a 

online výuky. Ohledně online výuky sledujte prosím učebnu a příspěvky jednotlivých 

vyučujících.  

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: 

Opakování pravopisných jevů 

Druhy vět vedlejších 

 

Literatura: 

Realismus ve světové literatuře 

N. V. Gogol 

 

email: lenka.sudova@kamenka-
celakovice.cz 

 

Přečti si prezentaci v Google učebně. 

Udělej si podle ní zápis do sešitu. 

Vyplň cvičení v umímeto.org 

 

Udělej si zápis podle prezentace. 

Přečti si nebo poslechni ukázku a  odpověz na 
otázku v Google učebně. 

Připoj se na online hodinu v pátek 

 v 9 hodin. 

 

MATEMATIKA 
Přímá a nepřímá úměrnost, 

soustava souřadnic, grafy. 

Měřítko plánu a mapy. 

(opakování). 
 

Příklady na tento týden jsou opět 
zadány formou pracovních listů. Je 
možné vytisknout a vypracovat 
nebo přepsat do školních sešitů a 
vypočítat zde.  

 
Pracovní listy_8_13_07 

 

Výuková videa na youtube: 

 

1. Poměr 

 

2. Měřítko plánu a mapy 

 

3. Přímá úměrnost 

 

4. Nepřímá úměrnost 

 

Přílohy: 
Řešení příkladů_8_12   
Příloha č. 2 
(příklady z minulého týdne) 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/8A_M_Pracovní-listy_8_13_7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MhCwy3wdzfc
https://www.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM
https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4
https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/8A_M_Řešení-příkladů_8_12.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/8A_M_Řešení-příkladů_8_12.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden 

budeme dále procvičovat 

předpřítomný čas – Present 

perfect 
1. Vypracujte online cvičení na 

umimeanglicky.cz  
2. Vypracujte online pracovní 

list na liveworksheets.com 
Zadané úkoly probereme i na 

online hodině v úterý v 9:00. 

S těmi, co přijdou do školy 

procvičíme předpřítomný čas 

naživo nejspíš ve čtvrtek. 
marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

1. Present perfect 

umimeanglicky.cz 

 

2. Online pracovní list  

 

  

 

Vstup do učebny 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. 

HRUŠKOVÁ 

Mgr. Hrušková 
Unit 6 – Revision  

 

Tuesday – SB, p. 78, ex. 1 
Thursday – SB, p. 78, ex. 2, 3 
For more information go to 

Google Classroom. 

 

PŘÍRODOPIS 
V tomto týdnu si začneme 

procvičovat probranou látku. V google učebně na Vás čekají 

otázky k probraným tématům, 

na které budete stručně 

odpovídat. 

FYZIKA 
Elektrická práce a energie – 

přečíst si látku v učebnici, zkusit 

otázky za lekcí 

výpisky z učebnice str. 158 – 160 

ZEMĚPIS 

 

Opakování učiva J Amerika https://www.youtube.com/watch
?v=sSR2FfN-ApU 

https://www.youtube.com/watch
?v=UKjDwRTZYVk 

Pracovní list Střední a Jižní Amerika 

v učebně 

DĚJEPIS Vznik Československa 

 

Uč 137-138 

Ppt. v učebně 

 

CHEMIE 1. Procvičování názvosloví solí za 

využití „Pracovního listu – 

Názvosloví solí_001“. 

 

2. Zvláštní druhy kyslíkatých solí. 

Zápis do sešitu v příloze ve 

formátu pdf. 

Pracovní list _ 001 

https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-present-perfect-tense/204
https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-present-perfect-tense/204
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Present_Perfect_og38040he
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjQ4Mzc3MzJa/tc/NTYyNjM1OTg0NDJa
https://www.youtube.com/watch?v=sSR2FfN-ApU
https://www.youtube.com/watch?v=sSR2FfN-ApU
https://www.youtube.com/watch?v=UKjDwRTZYVk
https://www.youtube.com/watch?v=UKjDwRTZYVk
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/8A_Ch_Zvláštní-druhy-solí-kyslíkatých-kyselin.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

3. Přílohy a odkazy jsou 

zveřejněny ve Vaší třídě 

v předmětu – Chemie 

Váš email:     

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz  

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Tento týden opakujeme online 

–zejména čas a slovesa. 

 

 Nicos Weg – film pro studenty 

němčiny. Tentokrát téma Nicos 

hat ein Problem. 

 

Online výuka ve středu v 8.45 

hod. (cca 30 – 40 min). – meet 

pozvánku budete mít v GC a na 

vašem emailu (vysvětlení úkolů 

z minulého týdne, procvičení 

slovní 

zásoby, gramatiky atd.) 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

Informace a pokyny v google 

učebně. 

RUSKÝ JAZYK 
V tomto týdnu se dozvíte 

zajímavá fakta o vzdělávání 

v Rusku a budete pracovat do 

školního sešitu. 

Do školního sešitu napište 

azbukou po 10 slovech k 5 

různým tématům, která si sami 

vyberete, např. části těla, barvy, 

číslovky….. 
Vzdělávání v Rusku - 1. část. 
Vzdělávání v Rusku - 2. část. 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 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  

 Prosím, využijte online lekce, které 
s kolegy nabízíme a v každém případě 

se snažte vypracovávat úkoly dle TP. 
Nemůžete li se připojit na online lekci, 
odevzdávejte alespoň úkoly. 

Komunikujte s vyučujícími. Minimálně 
vy, co chcete dělat přijímačky příští 

rok, to potřebujete určitě a ostatním 
to neuškodí. Učitelé to dělají pro vás a 

about:blank
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=S9pikLiws2M&t=309s
https://www.youtube.com/watch?v=nFAWedON3k0
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vy to děláte PRO SEBE. Školy jsou 

sice uzavřeny, ale prázdniny nemáte, 
jen se vzděláváte doma a učitelé vám 
k tomu poskytují možnosti. Buďte 

zodpovědní vůči sobě, aby jste 

nezakrněli 

 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 telefon je 
problematické a nedoporučuji jej (je 
to vázáno na nějaké US číslo a zaprvé 

to nemusí fungovat a zadruhé to 

může strhávat vysoké částky) 

 Výuka jednotlivých kolegů bude 
probíhat přes meet či zoom, jednotliví 

učitelé upřesní.  

 

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

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Můžete si prohlédnout výuková videa k tématu elektrická práce a energie: 

https://www.youtube.com/watch?v=D_cJtIIte6g 

 

 

Mgr. Hana Altmanová 

Třídní učitelka 8. A 

mailto:hana.altmanova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=D_cJtIIte6g

