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ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.)

Vypracuj pracovní list na opakování
velkých písmen, který máš
připravený v učebně. Práce bude
hodnocena!

Úkol č. 1 v učebně, zde také

Opakuj velká písmena. Vypracuj do
domácího sešitu další úkol
z učebnice, str. 66/9 – 7 řádků

Učebnice, str. 66/9

Vypracuj 2 úlohy v umimecesky.

vypracuj a odevzdej.

Umimecesky – čárky ve větě zadáno, také v emailu.

Prostuduj materiál o dílech

Vše najdeš v učebně.

Shakespeara Romeo a Julie a
Hamlet. Vypracuj pracovní list.

Online literatura, úterý 3. 11.

Přihlášení na online hodinu

v 8:55 hodin.

literatury z učebny 8. B.

Online mluvnice ve čtvrtek 5. 11.
v 8:55 hodin.

1. Nezapomeňte číst své knihy!
ANGLICKÝ JAZYK

1.Unit 1 Revision
2. Develop your writing
3. Your project

Přihlášení na online hodinu
mluvnice z učebny 8. B.

Čtenářský list najdeš v učebně!
1. Material in GC
2. SB p.31/ex.1
3. SB p. 31/ex.2
Material in GC

4. Practice
ALENA
MELNÍKOVÁ
ANGLICKÝ
JAZYK
SK. LIBÁNSKÁ

UNIT 1B: Past simple questions
UNIT 1C: My family - Vocabulary
2.

Všechny zdroje a úkoly budou
k dispozici v Google Učebně.
Online lekce:
Středa a pátek od 10:55

PŘEDMĚT

NĚMECKÝ JAZYK

POKYNY PRO DĚTI

In der Woche

ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.)

opakování dnů v týdnu, vazba s
předložkou am

JANA SÝKOROVÁ
Opakování přímého a nepřímého
slovosledu
RUSKÝ JAZYK

Číslovky 1 – 20 – procvičování
Животные – překlad

LENKA ŠUDOVÁ

Mláďata – nová slovní zásoba
Azbuka – nácvik Ж ж
email:lenka.sudova@kamenkacelakovice.cz

MATEMATIKA

PL v Učebně
Umíme německy - zadáno v Učebně
Opakuj si podle videa v Google
učebně.
Vyplň úkol v Google učebně.
Výklad a zápis na online hodině.
Pracovní sešit strana 43 - 44

Po – měřítko mapy
online hodina

Po – aplikované úlohy v PS
pokyny v Učebně
Ut – aplikované úlohy, pokyny v
Učebně
St – zadané cvičení v Umíme
matiku
Čt – aplikované úlohy v PS
zadání v Učebně
Pa – procenta (aplikované
úlohy-pokyny v Učebně)

Ut – slovní úlohy řešené trojčlenkou
St – úlohy řešené trojčlenkou
Čt – trojčlenka
Pá - procenta
PŘÍRODOPIS
Oběhová soustava
JITKA
OSTENOVÁ

Tělní tekutiny - krev
Přečti si text v učebnici a prohlédni
si obrázky (str. 26-27).
Setkáme se na online hodině.

FYZIKA

JAROSLAV
JANEČEK

1. Pokračujeme v opakování učiva
7. ročníku – „Světelné jevy –
Lom světla a Barva tělesa“,
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.

Do sešitu si udělej zápis podle
prezentace, kterou najdeš v Google
učebně.
Podívej se na krátké video o tělních
tekutinách.
Vypracuj odpovědi na otázky, které
budou v Google učebně. Formulář
pošli zpět, ohodnotím ho.

1.
2.
3.
4.

Světelné jevy – Lom světla.pdf
Světelné jevy – Barva tělesa.pdf
Poznámky v sešitě
Přílohy uloženy v učebně Google
Classroom
5. Video „Lom světla“ na
youtube.com viz odkaz
v učebně Google classroom.

Váš email:
jaroslav.janecek@kamenkacelakovice.cz
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PŘEDMĚT

ZEMĚPIS

POKYNY PRO DĚTI

POBALTÍ

ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.)

Podrobné pokyny pro práci a výukové
materiály najdeš v Učebně

Čt – online hodina

DĚJEPIS

LENKA ŠUDOVÁ

CHEMIE

Renesance v českých zemích –
opakování

Vyplň otázku v Google učebně.

České stavovské povstání

Prostuduj si prezentaci v Google
učebně, podívej se na video a
udělej si zápis do sešitu.

Periodická soustava prvků

Online hodina dle rozvrhu

- charakteristika, popis atd.

Podrobnosti a materiály ve Vaší
učebně.

Třídní učitel: Ludmila Štemberková
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