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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMILA HÍŘOVÁ 

Mluvnice 

 Podmět a přísudek 

- opakování    

 

 Shoda přísudku 

s podmětem        

- procvičování 

 

 

 Rozvíjejíci větné členy 

- skladební 

dvojice, 

vyjádření 

závislostí 

 

Literatura 

Antická literatura – opakování 

 

Renesanční literatura ve Francii 

                 - F. Villon 

    Úkoly zadány v Google učebně: 

 Vypracuj úkoly v Google 

učebně – prac.list 

 

 Procvičování na portálu 

Umíme česky v sekci 

Domácí úkoly 

 

 

 Vypracuj úkoly v Google 

učebně 

 

 

 

 Vypracuj úkoly v Google 

učebně - test 

 

 Přečti si prezentaci  

a vypracuj úkoly 

v Google učebně 

 

 

Online hodiny dle rozvrhu. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 

 

MARKÉTA KALINOVÁ 

Unit 2C – will for future 

predictions 

Online hodina v úterý v 10:00 

Project task – My future – 

writing 

Online practice – 

liveworksheets.com 

Podrobnosti a jednotlivé 

úkoly najdete ve své učebně 

Google classroom. 

 

 

 

marketa.kalinova@kamenka

-celakovice.cz 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 

 

ALENA MELNÍKOVÁ 

1. Grammar 

2. Will for decisions practice 

3. Online practice 

4. Extra reading  

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

1. SB p. 23 / ex. 3a, 4a,5a 

2. Wkbk pp. 16-17/ex.2,4 

3. Practice 1 

Practice 2 

4.  A book in GC 

https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-future-simple-tense/197
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-future-simple-tense-2-uroven/397
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÁRA HAVLOVÁ 

Téma:  

 Wie findest du …?  

 Verben: unterrichten, 

reden, rechnen  

 Was unterrichtet Herr / 

Frau. Was macht ihr in 

Mathe?  

 Von Anna = Anns  

 Kontrola domácí 

přípravy.  

Připravte si učebnici, pracovní 

sešit, sešit Deutsch a propisku, 

tužku. 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Google classroom – zadání 

úloh v pracovním sešitě, 

domácí příprava. 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

   JANA SÝKOROVÁ 

Meine Schule Opakování dnů v týdnu. 

PL č. 1 v Classroom. 

Umíme německy - zadání 

v Classroom. 

RUSKÝ JAZYK 

 

 

 

LENKA ŠUDOVÁ 

Číslovky  1 – 20 

Животные – opakování slovní 

zásoby 

Azbuka - nácvik 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Podívej se na video v Google 

učebně, nauč se číslovky. 

   Vyplň cvičení v Google učebně. 

   Pracovní sešit strana 42 - 43 

MATEMATIKA 

 

 

 

 

 

 

IVETA HOLEČKOVÁ 

Po- přímá a nepřímá úměrnost 

      online hodina 

Út - souměrnosti(osová a 

středová) 

St – graf přímé a nepřímé  

       úměrnosti      

Čt – Poměr a měřítko mapy 

Pá – poměr a měřítko mapy 

 
iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz 

       Po - výklad v hodině 

Út – pokyny zadány 

v Učebně  

 

St – pokyny zadány 

v Učebně 

 

Čt – zadané úkoly v Umíme 

matiku 

 

Pá – pokyny v Učebně 

(online konzultace) 

DĚJEPIS 

 

LENKA ŠUDOVÁ 

České stavovské povstání 

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Prostuduj si prezentaci, 

podívej se na video v Google 

učebně a udělej si zápis do 

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

PŘÍRODOPIS 

 

 

 

 

JITKA OSTENOVÁ 

Oběhová soustava 

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. 

ZEMĚPIS 

 

 

IVETA HOLEČKOVÁ 

Východní Evropa 

 

Čt – online hodina 

iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz 

Pokyny pro svou práci 

během celého týdne najdeš 

v Učebně 

 

Na čtvrteční online hodinu si 

připrav případné dotazy ke 

konzultaci referátů. 

CHEMIE 

 

JIŘÍ KYLIÁNEK 

  

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. 

 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

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. 

 

 

CHEMIE 

JIŘÍ KYLIÁNEK 

- Dokončení „Dělení směsí“ 

ONLINE hodina dle plánu v úterý 

ve Vaší učebně (ZDE). 

 

 

 

- Nové téma – STAVBA ATOMU 

- Podrobnosti ve Vaší učebně viz 

materiál k dělení směsí, 

nezapomenout na vypracování 

PL 

 

- Podrobnosti a podkladové 

materiály ve Vaší učebně viz 

STAVBA ATOMU 

 

Třídní učitel: Kamila Hířová 

https://meet.google.com/lookup/f2c4n2jm3b
https://classroom.google.com/u/0/c/MTU4NDc4ODA0ODc0/m/MTUwNTA1NDkxMDU3/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTU4NDc4ODA0ODc0/m/MTg4NTU3MDk4NTAx/details

