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

MATEMATIKA Obsah kruhu 

Pracovní sešit 8/3 

VDÚ 

str. 194 / A – 1, A – 2, A – 3, A – 4 

 

Dokončit příklady ze strany 192 / 

A – 6, 7, 8, 9, 10 

 

Slovní úlohy: 195 / A - 5, 6, 7, 8 

 

viktor.dousa@kamenka-celakovice.cz  

Případné další informace budou 

uveřejněny na Classroom, třída 

9. A 

 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: 

Věty jednočlenné a dvojčlenné 

Shoda přísudku 

s několikanásobným podmětem. 

Literatura: 

Jan Neruda: Povídky malostranské 

lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz  

Učebnice strana 69 – 70 – 

přečti si 

modré rámečky. 

Vyplň zadaný pracovní list a 

úkol 

v Google učebně. 

Prezentaci a ukázku najdeš 

v Google učebně. 

ANGLICKÝ JAZYK 
MGR. 
HRUŠKOVÁ 

Pondělí až pátek 

Unit 1A – Past simple and past 

continuous 

Úterý – online hodina v 8:00 – 

odkaz pro připojení bude v 

učebně. 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

ANGLICKÝ JAZYK 
MGR. KALINOVÁ 

Unit 1A – Past simple and past 

continuous 

Unit 1B – Used to 

Online hodina: úterý od 8:00 

Podrobnosti najdete v Google 

classroom 
 

Vstup do učebny 

 

RUSKÝ JAZYK  5. lekce – opakování slovní zásoby 

Čtení s porozuměním 

lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz  

Vyplň zadaný pracovní list. 

Učebnice strana 65 – 67 : nauč 

se 

text číst se správnou 

výslovností. 

mailto:viktor.dousa@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
https://classroom.google.com/u/0/w/MTU4ODE4MzYxNDkw/tc/MTU4ODE4MzYxNTA0
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
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NĚMECKÝ JAZYK Téma: procvičování, úvod do nové 

lekce 

 zápor kein / nicht, záporná 

otázka 

 zeitangaben 

 nová slovná zásoba lekce 11 

Na online hodinu si připravte 

učebnici, pracovní sešit, sešit 

Deutsch. Domácí přípravu – úlohy 

doporučuji vypracovat až po online 

hodině. 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz  

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

DĚJEPIS Fašismus v Itálii UČ 26-28 

 

Online lekce v google classroom 

v pondělí 12. 10. 8:55-9:40, 

kdy téma projdeme společně. 

Ppt. k tématu a další materiály 

budou na google classroom.  

ZEMĚPIS Obyvatelstvo a sídla v ČR 

Populační struktura ČR a její vývoj 

Sídelní struktura a její rozložení, 

města vs. vesnice 

V úterý kapitoly projdeme online 

PS str. 12-13 UČ 14-18 

 

Online lekce v google classroom 

v úterý 13. 10. 11:50-12:35. 

Společně dokončíme 

obyvatelstvo, začneme sídla a 

na pátek si dokončíte v PS to, 

co nestihneme online. 

Zkontrolujeme další úterý ve 

škole. 

 

PŘÍRODOPIS Přehled vybraných nerostů 

Tvorba vlastní prezentace 

(téma: nerost) 

Prezentaci máš v google 

učebně. 

Žádám o zápis do sešitu. Využij 

i učebnici (str. 16-22). 

Učivo společně probereme při 

on-line výuce (dle aktuálního 

rozvrhu). 

FYZIKA 1. Pokračujeme v opakování učiva 

8. ročníku – „Zvukové jevy“, 

v příloze je zápis látky a 

kontrolní otázky, které 

vypracujete do sešitu. 

1. Zvukové jevy.pdf 

2. Poznámky v sešitě 

3. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
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2. Kontrola splnění úkolu bude 

provedena následující týden 

v hodinách fyziky formou 

ústního zkoušení. 

jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz  

CHEMIE 1. Pokračujeme v opakování učiva 

8. ročníku – Názvosloví solí 

kyslíkatých kyselin. 

2. V učebně Google Classroom je 

pracovní list, který vyplníte a 

odešlete k vyhodnocení a 

následnému ohodnocení. 

jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz 

1. Poznámky v sešitě. 

2. PL v učebně Google 

Classroom 

 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

 

mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz
mailto:jaroslav.janecek@kamenka-celakovice.cz

