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Předmět pokyny pro děti zdroje (úkoly, zadání apod.) 

 

Český 

jazyk 

 

Dokončení učiva o slovesech 

 

 

 

Učebnice str. 32 

Test probereme společně  ústně 

PL a úkol zadaný v Umíme česky 

budou zadány v Učebně 

 

 

Matemati

ka 

 

 Zápis zlomku des. číslem. 

PS7-1 

Str. 55 / A - 1, 2, 3, 4 

      57 / B – 7, C – 8 

Uspořádání zlomků 

Str. 58 / A – 1, 2 

      59 / A – 3, 4, 5 

      60 / B – 7 

     

viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

  

Výuková videa 

Převod zlomků na desetinná 

čísla 

Jak zapsat desetinná čísla jako 

zlomky? 

Zlomky - rozšiřování, krácení 
Rovnost, rozšiřování a krácení  

zlomků 

Porovnávání zlomků 
 

Případné další informace budou   

v Google učebně  

 

Anglický 

jazyk 

 

P. Hrušková 

 

Pondělí až pátek 

Unit 3B – Vocabulary, 

Regular x irregular verbs 

 

Pondělí – online hodina v 8:55 

– odkaz pro připojení bude 

v učebně. 

 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

 

 

Anglický 

jazyk 

 

M. Kalinová 

 

Po: Online hodina: Unit 3C – 

Holiday problems, Past simple 

irregular verbs – grammar 

exercises, reading and writing 

– práce s učebnicí str. 37 

Čt: Online procvičování na 

umimeanglicky.cz a workbook 

str. 29  

Pá: Online konzultace, 

společná kontrola práce 

v pracovním sešitě, písemný úkol 

na minulý čas 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Anglický 

jazyk 

 

Z. 

Libánská 

 

 

 
Online practice 

Online lekce: úterý od 10:55 v Google 
Učebně CvAJ7 

about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=IQp3YVN_k9I
https://www.youtube.com/watch?v=IQp3YVN_k9I
https://www.youtube.com/watch?v=wLZHbFJjzv8
https://www.youtube.com/watch?v=wLZHbFJjzv8
https://www.youtube.com/watch?v=VHtmxcXcq8w
https://www.youtube.com/watch?v=vRVjhbkKHMM
https://www.youtube.com/watch?v=vRVjhbkKHMM
https://www.youtube.com/watch?v=7vEAZ9aj-ac
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Německý 

jazyk 

 

Časová osa - používání 

výrazů označujících dny v 

týdnu a jejich řazení 

 

PL a úkol z Umíme německy  

najdete v Učebně 

Vyberu vám také nějaké veselé 

video o Mitzi a Maus a odkaz 

umístím do Učebny.  

 

 

Ruský 

jazyk 

 

 

 Básnička - nauč se zpaměti text    

 podle obrázků. 

 

 Seznamování - fráze  

 

 Azbuka psaní Д д – 10. lekce 

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz  

  

 

 Pracovní sešit strana 6 

 Nácvik na online hodině  

 Pracovní sešit strana 25 

 

 

Dějepis 

 

  První čeští králové -  Vratislav  
 
Učeb.str. 59 - 60 

 

Přírodopis 

 

1. Přečtěte si v učebnici  

    str. 18 - 21 

 Šupinatí plazi – ještěři a 

hadi 

2. Získané informace 

doplňte zhlédnutím 

prezentace a videí:  

- Šupinatí plazi 1 (úvod do 

skupiny, ještěři) 

- Superhadi 

3. V aplikaci „Umíme fakta“ 

si zábavnou formou ověřte 

získané znalosti  

 

ludmila.jaresova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Všechny zdroje a úkoly jsou 

k dispozici v Google Učebně. 

 

 

 

Tento týden nebudeme mít 

opakovací kvíz.  

Budeme ho psát až po dokončení  

celé kapitoly – Plazi. 

 

 

 

Online hodina proběhne: 

v pátek od 8.55 

 

 

 

Zeměpis 

 

Regionální geografie Afriky 

Online: Obyvatelstvo PS 33  

Samostudium: str. 34 

UČ 60-69 zkontrolujeme 

 

 

Online lekce středa 8:55 -9:40 

 

 

 

 

Fyzika 

 

Skládání sil – graficky i 

početně 
učebnice 39 - 47 

 

 

 

Prezentace v Google učebně - 

vše probereme na on-line hodině. 
PS 13 – 14 = poslat do soboty! 

Výkladové video výslednice sil 

 

 

 
 

Třídní učitel: Mg. Jana Sýkorová 

                                                                     jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9PyQGOJlqH4

