
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Kamila Hířová 8. A 12. – 16. 10. 2020 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

KAMILA HÍŘOVÁ 

Mluvnice 

 Podmět a přísudek 

- procvičování    

 

 

 Shoda přísudku 

s podmětem – 

procvičování 

 

 

 

Literatura 

Antická literatura – opakování 

 

Renesanční literatura v Anglii 

                 - W. Shakespeare 

 

    Úkoly zadány v Google učebně: 

 Procvičování na portálu 

Umíme česky v sekci 

Domácí úkoly 

 

 Procvičování na portálu 

Umíme česky v sekci 

Domácí úkoly 

 

 

 

 

 Přečti si prezentaci  

a vypracuj úkoly v Google 

učebně 

 

 Vypracuj úkoly v Google 

učebně 

 

Online hodiny dle rozvrhu. 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

MARKÉTA KALINOVÁ 

Unit 2C - My future: 

Will for predictions, 

prepositions 

Online hodina: úterý od 10:00 

Podrobnosti najdete v Google 

classroom: 

   Vstup do učebny 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

ALENA MELNIKOVÁ 

1. Detective of the year 

 

2. Reading  

 

3. Online practice 

 

1. SB p. 22, read and listen 

to the story and answer 

the questions on page 23 

ex. 2, write the answers in 

your exercise book 

2. WKBK p. 16/ ex. 1 

3. Future simple 

 

Online lesson will be on 

Tuesday at 10. 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

 

 

Téma  

 Wie findest du Deutsch?  

 Deutschlehrerin 

unterrichtet …/ 

Biolehrer ist … 

 

 

Google classroom – zadání 

úloh v pracovním sešitě, 

domácí příprava 

https://classroom.google.com/u/0/w/MTU4NDc4ODA0ODc0/tc/MTU4NDc4ODA0OTgx
https://classroom.google.com/u/0/w/MTU4NDc4ODA0ODc0/tc/MTU4NDc4ODA0OTgx
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-future-simple-tense
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KLÁRA HAVLOVÁ 

 Vokabeln  

Úlohy v google classroom 

vypracujte až po online hodině. 

Na online hodině se 

seznámíme se slovní zásobou, 

procvičíme téma na domácí 

přípravu. Napíšeme krátký 

zápis. Připravte si učebnici, 

pracovní sešit, sešit Deutsch a 

propisku, tužku. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

JANA SÝKOROVÁ 

Sprachen 

 

   Stundenplan 

PS str. 27 

 

do školního sešitu 

  RUSKÝ JAZYK 

 

  LENKA ŠUDOVÁ 

Procvičování azbuky a slovní 

zásoby. 

lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz  

Vyplň zadaný pracovní list, 

přepiš věty psací azbukou. 

 

Vyplň úkol v Google učebně 

MATEMATIKA 

 

IVETA HOLEČKOVÁ 

PO – online hodina (osová a 

        středová souměrnost) 

ÚT – tělesa (pracovní list) 

 

ST – tělesa – aplikované úlohy 

      online hodina dle rozvrhu 

 

ČT – tělesa – aplikované úlohy 

 

PÁ – Shodná zobrazení 

    PO – opakování a upevňování  

             v PS dle pokynů z online                       

    ÚT - PL vložený i s pokyny  

            v Učebně 

    ST – Vypracuj v PS 20/7,8,9  

            (výsledky ke kontrole   

            v Učebně, konzultace) 

    ČT – Vypracuj v PS 21/10,11,12 

    PÁ – Vypracuj v PS 24/1,2,3 

            (výsledky budou vloženy  

             do  Učebny)                                   

DĚJEPIS 

 

LENKA ŠUDOVÁ 

Renesance v českých zemích – 

opakování tématu 

lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz  

Vyplň zadaný pracovní list, 

přepiš věty psací azbukou. 

 

Vyplň úkol v Google učebně. 

PŘÍRODOPIS 

 

JITKA OSTENOVÁ 

 

Svalová soustava 

     učebnice str. 22-24  

 

Přečti si text v učebnici a 

prohlédni si obrázky. Do 

sešitu si zapiš zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v 

google učebně. Téma 

probereme při on-line hodině. 

 

mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
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ZEMĚPIS 

 

IVETA HOLEČKOVÁ 

 ÚT – online hodina dle rozvrhu 

 

 ČT – Regiony Evropy 

ÚT – zadání a příprava 

podkladů k projektu (Evropa) 

 

ČT – Pročíst v učebnici str. 20 

a vypracovat v PS str. 19 

CHEMIE 

 

JIŘÍ KYLIÁNEK 

ÚT – online hodina (opakování 

„Směsi látek“) – prezentace je 

již v GC 

Nové téma: „Dělení směsí“ 

ČT – podklady k prostudování 

V GC 

Interaktivní PL a bude vložen do 

GC po ukončení online hodiny 

Podklady ve Vaší učebně 

 

Odkaz na online hodinu: 

 

Klikni: ZDE  

 

 

 

 

 

Dělení směsí (odkaz vede do GC) 

 
reditel@kamenka-celakovice.cz 

FYZIKA 

 

JAROSLAV JANEČEK 

1. Pokračujeme v opakování 

učiva 7. ročníku – 

„Světelné jevy“, v příloze je 

zápis látky a kontrolní 

otázky, které vypracujete 

do sešitu. 

2. Kontrola splnění úkolu bude 

provedena následující týden 

v hodinách fyziky formou 

ústního zkoušení. 

 

1. Světelné jevy.pdf 

2. Poznámky v sešitě 

3. Příloha uložena v učebně 

Google Classroom 

 

 

 

 

jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz 

 

Třídní učitel: Kamila Hířová 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTU4NDc4ODA0ODc0/m/MTQ5NzM1NDU0NDM0/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTU4NDc4ODA0ODc0/m/MTUwNTA1NDkxMDU3/details
https://meet.jit.si/8ABKamenka13-10-2020
https://classroom.google.com/u/0/c/MTU4NDc4ODA0ODc0/m/MTUwNTA1NDkxMDU3/details
mailto:reditel@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz

