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ČESKÝ JAZYK 

A LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

1. On-line hodina 

 

2. Slovesa - trpný rod 

  

 

3. Slovesa – trpný rod 

 

 

4. On-line hodina 

 

5.  Dobrodružná literatura 

 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz 

1. On-line hodina bude 

v pondělí od 10.00 do 

10.45, odkaz na Meet 

najdete v Učebně.  

 

2. Učebnice str.27 – VYPIŠTE 

z modrého rámečku nahoře 

informace psané tučně a 

vypracujte cv. 2 (do sešitu 

mluvnice) 

 

3. Cvičení najdete na Umíme to 

 

4. On-line hodina bude ve 

čtvrtek od 8.55 do 9.40, 

odkaz na Meet najdete 

v Učebně. 

 

Materiál najdete v Učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1. Unit 3B – Past simple negative 

practice 

2. 3C Irregular verbs 

3. Online practice 

alena.melnikova@kamenka-
celakovice.cz  

1. WKBK p.27 

2. SB pp. 36–37 

WKBK p. 28 

 

More information in GC 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

Po: Online hodina – Unit 3C – 

Holiday problems - listening, 

reading, speaking 

New grammar – past simple 

irregular verbs 

St: Workbook 28/1 a 3 + online 

cvičení na slovní zásobu na 

umimeanglicky.cz  

Pá: Online konzultace, workbook 

check, interaktivní pracovní list na 

minulý čas na liveworksheets.com 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK – 

K.HAVLOVÁ 

 Nová lekce 1.2 – úvod do 

lekce, nová slovní zásoba  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

Google classroom –domácí 

příprava, téma pro online 

hodinu  

 

 

mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 

V. ČANDOVÁ 

Co dělám rád 

lexikálně časování sloves 

Slovní zásoba- pracovní sešit 
str.16, lexikálně časování sloves 

  RUSKÝ JAZYK 

 

 

 LENKA 

ŠUDOVÁ 

Наш класс – opakování slovní 

zásoby. 

Azbuka – 10. lekce – seznámení s 

novými písmeny 

Nácvik psaní Б б 

 lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz 

Nauč se slovíčka podle 

prezentace v Google učebně. 

        Pracovní sešit: vyplň na straně  

       24 / cvičení 1, 2  

 

FYZIKA  

 

 

Pohyb – průměrná rychlost 

učebnice 26 - 28  PS 10 

 

Prezentace v Google učebně - vše 

probereme na on-line hodině. 

Vyplnit kvíz v učebně do 14.11. 

MATEMATIKA TROJÚHELNÍKY 

(rozdělení, střední příčka, těžnice, 

výška, kružnice opsaná, kružnice 

vepsaná,…) 

Opakování a upevňování učiva 

 

Podrobné pokyny najdeš 

v Učebně 

 

Na každou online hodinu si 

připrav rýsovací pomůcky! 

 

PŘÍRODOPIS 

 

 

PTÁCI – kur domácí 

Přečti si text v učebnici a prohlédni si 

obrázky (str. 23-25). 

Setkáme se na online hodině. 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v Google 

učebně. 

Podívej se na krátké video o chovu 

kura domácího v ČR. 

Vypracuj odpovědi na otázky, 

které budou v Google učebně. 

Formulář pošli zpět, ohodnotím 

ho. 

ZEMĚPIS HOSPODÁŘSTVÍ -uč. str.68-69 

 

REGIONY AFRIKY – uč.str.71 

 

Podrobné pokyny a ukázková 

videa najdeš v Učebně 

 

Online hodina  

(úterý 10.00-10.45) 

 

DĚJEPIS Boleslav II. (učebnice str. 57 - 58) 
 
Podrobnější pokyny dostanete 
během online hodiny 

 

Třídní učitel: Iveta Holečková 

 

https://classroom.google.com/

