
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Alena Melníková 8.B 8. 6. – 12. 6. 2020 

PŘEHLED 

Milí žáci, milé žákyně. Máme tady další týden a s ním opět zajímavou práci. V tomto 
týdnu budeme hodně opakovat a procvičovat, abychom upevnili to, co jsme doposud 

zvládli. Těším se na setkání s vámi. Zdravím všechny. 

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

ČESKÝ JAZYK 1. Vedlejší věty  

2. Větné členy 

3. Pravopis 

1. Vedlejší věty příslovečné – 

materiál v GC, pročíst, vypsat 

základní informace 

Věty hlavní 

 

2. Větné členy procvičování 

Procvičování 1 

 

Procvičování 2 

3. Materiál v GC 

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 
 
Řešení příkladů 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

PAVLÍNA 

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. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

Unit 6 - Revision 1. WKBK p. 63, complete the 

exercises in your WKBK 

2. WKBK p.71 – Unit 6 Revision 

3. Reading SB.p. 87 – Beauty and 

the Beast 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

JANA SÝKOROVÁ 

Opakování slovíček 

 

Pexeso – úroveň A1, A2 

Umíme německy 

úroveň lehká a střední 

 

https://www.umimecesky.cz/stavba_vet_mala_sada-1-uroven/4771
https://www.umimecesky.cz/rozbory-vetne-cleny-narnie-1-uroven/3574
https://www.umimecesky.cz/rozbory-vetne-cleny-narnie-2-uroven/1307
https://drive.google.com/file/d/1C1D5IcOFMhM050t2v6AArF9xYMxtdL22/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=MhCwy3wdzfc
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://drive.google.com/file/d/1hKx6fEbELNtcH8o-uBKU_aO-BtWAcb7P/view?usp=sharing
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Téma: příroda, svět 

- Ovoce 

   -   Zelenina 

   -   Části těla 

 

Nová slovíčka zapsat do slovníčku a 

naučit se 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

 

KLÁRA 

HAVLOVÁ 

 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 

 

 

JITKA 

PETEROVÁ 

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. 

PŘÍRODOPIS 

 

JITKA 

OSTENOVÁ 

Význam genetiky 

 

Učebnice str. 69-70 - přečti si text 

a prohlédni si obrázky. 

Podívej se na prezentaci a dvě 

krátká videa k tématu. 

Prezentaci a videa máš v Google 

učebně. 

Zamysli se a uveď příklady znaků, 

kterými se podobáš svým rodičům 

nebo sourozencům. 

Svůj sešit si uschovej i do dalšího 

roku, v září se společně vrátíme k 

nejdůležitějším tématům při 

opakování učiva. 

 

ZEMĚPIS 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

Jižní Amerika: Laplatské státy Argentina 

Chile 

 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=UKjDwRTZYVk
https://www.youtube.com/watch?v=sSR2FfN-ApU
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

DĚJEPIS 

 

LENKA 

ŠUDOVÁ 

Spojené státy americké v 19. 

století 

   Válka Severu proti Jihu 

Přečti si text v učebnici na straně 

116–118  

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz  

Prohlédni si videa a udělej si zápis 

podle prezentace v Google učebně. 

Odpověz na zadanou otázku. 

FYZIKA 

 

KATEŘINA 

BAČOVÁ 

Elektrická práce a energie – 

přečíst si látku v učebnici, zkusit 

otázky za lekcí 

výpisky z učebnice str. 158–160 

CHEMIE 

 

JAROSLAV 

JANEČEK 

1. Procvičování názvosloví solí za 

využití „Pracovního listu – 

Názvosloví solí_001“. 

 

2. Zvláštní druhy kyslíkatých solí. 

Zápis do sešitu v příloze ve 

formátu pdf. 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz  

Přílohy a odkazy jsou 

zveřejněny ve Vaší třídě 

v předmětu – Chemie 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

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

 

Elektrická práce a výkon 

 

Alena Melníková 

Třídní učitelka 8. B 

mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=D_cJtIIte6g

