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Prostudujte si v učebnici na str. 16
TEST č. 2. Připrav si do online
hodiny to, čemu nerozumíš.

Učebnice, str. 16

Vypracujte domácí úkol do
domácího sešitu z učebnice str.
66/7

Učebnice českého jazyka str. 66/7

Procvičování v umimecesky.

Online literatura, úterý 20. 10.
v 8:55 hodin.

Zadání 3 cvičení najdete v emailu.

Přihlášení na meet z učebny 8.B

Online mluvnice ve čtvrtek 22.10
v 8:55 hodin.

Přihlášení na meet z učebny 8.B

Zamilovaný Shakespeare – ukázka
filmu. Pusť si celý film!

https://www.youtube.com/watch?v
=KmG6LoUS9QU

1. Najdi informace o Shakespearovi
zadané podle osnovy v učebně.
ANGLICKÝ JAZYK

DATUM

1.
2.
3.
4.

Reading
Revision
Writing
Online practice

ALENA
MELNÍKOVÁ

Učebna.

1. SB p. 17, ex. 1,3, write the
answers in your exercise
book
2. SB p. 18
3. P. 11 ex.6, write about your
best friend, task in GC
4. Practice 1
Practice 2

alena.melnikova@kamenkacelakovice.cz

ANGLICKÝ
JAZYK

UNIT 1B
Past simple questions: be

SK. LIBÁNSKÁ

Past simple questions: regular and
irregular verbs
2.

Všechny zdroje a úkoly jsou
k dispozici v Google Učebně.

PŘEDMĚT

POKYNY PRO DĚTI

ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.)

NĚMECKÝ JAZYK
Meine Schule
JANA SÝKOROVÁ

opakování dnů v týdnu
PL č. 1 v Classroom
Umíme německy - zadání v
Classroom

RUSKÝ JAZYK

LENKA ŠUDOVÁ

Číslovky 1 – 20

Podívej se na video v Google
učebně, nauč se číslovky.

Животные – opakování slovní
zásoby

Vyplň cvičení v Google učebně.

Azbuka - nácvik

Pracovní sešit strana 42 - 43

email:lenka.sudova@kamenkacelakovice.cz
MATEMATIKA

Po- přímá a nepřímá úměrnost
online hodina

Po - výklad v hodině
Ut – pokyny zadány v Učebně

Ut - souměrnosti(osová a středová)
St – graf přímé a nepřímé
úměrnosti
Čt – Poměr a měřítko mapy
Pa – poměr a měřítko mapy

St – pokyny zadány v Učebně
Čt – zadané úkoly v Umíme
matiku
Pa – pokyny v Učebně (online
konzultace)

iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz

PŘÍRODOPIS
Oběhová soustava
JITKA
OSTENOVÁ

Tělní tekutiny

Přečti si text v učebnici a prohlédni si
obrázky (str. 25-26).
Do sešitu si udělej zápis podle
prezentace, kterou najdeš v Google
učebně. Doplň si do zápisu funkci a
množství krve u člověka.
Setkáme se na online hodině.

FYZIKA

JAROSLAV
JANEČEK

1. Pokračujeme v opakování učiva
7. ročníku – „Světelné jevy –
Zákon odrazu“, v příloze je
zápis látky a kontrolní otázky,
které vypracujete do sešitu.
2. Kontrola splnění úkolu bude
provedena v následujících
týdnech v hodinách fyziky
některou formou – test,
zkoušení, kvíz.

1. Světelné jevy – Zákon
odrazu.pdf
2. Poznámky v sešitě
3. Příloha uložena v učebně Google
Classroom
4. Video „Odraz světla“ na
youtube.com viz odkaz
v učebně Google classroom.

Váš email:
jaroslav.janecek@kamenkacelakovice.cz
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Východní Evropa

Pokyny pro svou práci během celého
týdne najdeš v Učebně

Čt – online hodina

Na čtvrteční online hodinu si připrav
případné dotazy ke konzultaci referátů

iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz

DĚJEPIS

Habsburkové – opakování

LENKA ŠUDOVÁ

Renesance v českých zemích

Vyplň pracovní list v Google
učebně.
Prostuduj si prezentaci v Google
učebně a udělej si zápis do sešitu.

email:lenka.sudova@kamenkacelakovice.cz
CHEMIE
JIŘÍ KYLIÁNEK

- Dokončení „Dělení směsí“
ONLINE hodina dle plánu v úterý ve
Vaší učebně (ZDE).

- Podrobnosti ve Vaší učebně viz
materiál k dělení směsí,
nezapomenout na vypracování PL

- Podrobnosti a podkladové
materiály ve Vaší učebně viz
STAVBA ATOMU
- Nové téma – STAVBA ATOMU

Třídní učitel: Ludmila Štemberková
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