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

 

Český 

jazyk 

 

Neohebné druhy slov -  

Předložky 

 

Spojky  

 

str. 39 

 

str. 40 

 

PL a úkol zadaný v Umíme česky 

najdete v Učebně 

 

Matemati

ka 

 

Sčítání a odčítání zlomků. 

PS7-1 

Str. 64 / A - 12 

       65 / A – 13, B - 14 

Vlastnosti racionálních čísel, 

počítání se smíšenými čísly, 

slovní úlohy.  

 Str. 66 / A – 1 

        67 / A – 2, 3, 4 

        68 / A – 6, 8 

        69 / A – 9, 11 

 

viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

  

Výuková videa 

Sčítání a odčítání zlomků 

Smíšená čísla 

 

Případné další informace budou   

v Google učebně. 

 

Anglický 

jazyk 

 

P. Hrušková 

 

Pondělí až pátek 

Units 3BC – Past simple 

 

Online hodiny budou v pondělí 

a ve čtvrtek v 8:55 – odkaz pro 

připojení bude v učebně. 

 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

 

Anglický 

jazyk 

 

M. Kalinová 

 

Po: Online hodina – Unit 3D: 

Past simple questions practice 

– listening, speaking and 

writing 

Čt: Online practice on 

umimeanglicky.cz (Past simple 

questions and negatives) 

Pá: Workbook practice – page 

31 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Německý 

jazyk 

 

Meine Familie  
Materiál, PL a video najdete v 

Učebně 

Úkol z Umíme německy bude 

zadán v Učebně 

 

 

about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=h4zaPMLHAJQ
https://www.youtube.com/watch?v=-PhLWfdEdJw


2 

 

Ruský 

jazyk 

 

 

Barvy – nová slovní zásoba 

 

Azbuka psaní И и  – 10. lekce 

Nácvik čtení  

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

Nauč se slovíčka podle prezentace 

v Google učebně. 

 Pracovní sešit strana 26 

 Učebnice strana 30/ cv. 7a) 

 
CvAJ 
 
Z. 

Libánská 

 

Online practice 

 

Online hodina ve středu od 14 hod. 

 

Dějepis 

 

Kultura raného středověku - 

architektura 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Přírodopis 

 

1. Přečtěte si v učebnici  

  str. 23 - 25 

 Hrabaví a další hrabaví 

ptáci 

2. Získané informace doplňte   

     zhlédnutím prezentací:  

  - Ptačí jídelníček, význam    

  ptáků v přírodě 

- Př7 - Ptáci 
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. 

 

 

Od pondělí budete mít v učebně 

vložený kvíz – Plazi. 

Nezapomeňte dodržet k jeho 

vyplnění zadaný termín! 

 

 

Online hodina proběhne: 

v pátek od 8.55 

 

 

 

Zeměpis 

 

Regiony Afriky 

 

Uč str. 71 

PS 36 

9. 12. si napíšeme test 

Obyvatelstvo a hospodářství 

Afriky 

 

Fyzika 

Newtonovy pohybové zákony 

učebnice 56 – 66 

Pracovní list v Google učebně 

(vypracovat a přinést si na hodinu, 

která bude ve škole - probereme) 

Prezentace v Google učebně – vše 

probereme na on-line hodině. 

Vypracovat PS str. 17 a 19 

 

 

Třídní učitel: Mg. Jana Sýkorová 

                                                                     jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 
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