
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Pavlína Hrušková 8. C 8. 6. – 12. 6. 2020 

PŘEHLED 

Všechny vás moc zdravím a přikládám další plán s učivem. Ti z vás, kteří budou 
chodit do školy, budou pracovat ve škole a práce v Google učebně už se jich netýká 

(jedině v případě, že byste některý den do školy nešli). Vy, co zůstáváte doma, 
pokračujte v úkolech v Google učebně. Úterní ani čtvrteční online konzultace již 
nebudou. Stále ale platí, že pokud budete cokoli potřebovat prokonzultovat nebo 

vysvětlit, jsem vám k dispozici na telefonu nebo emailu. 

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

ČESKÝ JAZYK Procvičování a opakování 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

vera.candova@kamenka-

celakovice.cz 

Úkoly najdete na „umimecesky“. 

MATEMATIKA Rýsování - Thaletova věta 

Opakování – Lineární rovnice 

Po, út – Thaletova věta - PS 180 

St, čt – opakování lineárních 

rovnic - PS 243/12 

DĚJEPIS Spojené státy americké 

v 19. století 

Válka Severu proti Jihu 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Přečti si text v učebnici na straně 

116 – 118. 

Podívej se na videa a udělej si 

zápis do sešitu podle prezentace 

v Google učebně. 

Odpověz na zadanou otázku. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Revision of Unit 4 Tuesday – PB p. 43, ex. 4, 5 

Thursday – SB p. 54, ex. 1a, 3 

CHEMIE Chemické sloučeniny – Soli 

 

 

adresa pro komunikaci s 

vyučujícím: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz  

1. Procvičování názvosloví solí za 

využití „Pracovního listu“ 

2. Zvláštní druhy kyslíkatých solí 

zápis do sešitu  

Pracovní list a podklady k zápisu 

jsou zveřejněny v Google učebně 

v předmětu Chemie. 

FYZIKA Elektrická práce a energie 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

katerina.bacova@kamenka-

celakovice.cz 

Přečíst si látku v učebnici 

158 - 160, zkusit otázky za lekcí. 

Nebo se můžete podívat na video. 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ZEMĚPIS Jižní Amerika: Laplatské státy 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

Veškeré učivo zeměpisu pro 

8. ročník bylo dobráno. Posílám 

tedy prozatím dokumenty 

k tématu, které si můžete pustit: 

Chile a Argentina. 

RUSKÝ JAZYK V tomto týdnu se dozvíte zajímavá 

fakta o vzdělávání v Rusku a 

budete pracovat do školního sešitu. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

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 V tomto týdnu začneme 

procvičovat probranou látku. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jitka.peterova@kamenka-

celakovice.cz 

V google učebně na Vás čekají 

otázky k probraným tématům, na 

které budete stručně odpovídat. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Opakování slovíček 

Pexeso – úroveň A1, A2 

Téma: Podstatná jména - příroda, 

svět; lidi a spol. 

- Ovoce 

- Zelenina 

- Části těla 

Témata pro pexeso si vyhledejte na 

„umimenemecky“, úroveň 

zadávejte lehkou a střední. 

Nová slovíčka si vypište do 

slovníčku. 

adresa pro komunikaci s vyučující: 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 Pavlína Hrušková 

 Třídní učitelka 8. C 
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