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ČESKÝ JAZYK Literatura: Prohlédni znovu 

prezentaci Renesance v literatuře a 

soustřeď se na F. Villona. Také máš 

k dispozici prezentaci. 

 

Zapiš do sešitu literatury informace 

o tomto francouzském renesančním 

básníkovi. 

 

Nauč se číst báseň Balada od F. 

Villona. 

 

  Opiš do domácího sešitu cvičení   

  z učebnice ze str.18/6 a 17/2a)   

  Určuj počet vět, který napiš nad   

  souvětí, doplň čárky mezi větami. 

   

 

     

  

 Procvičujte pravopis v umimecesky. 

 

 

    

   Nezapomeň na zápis do sešitu   

   školního zápis Hlavní věta, vedlejší,   

   závislá, řídicí.    

Ivana.sekyrova@kamenka-

celakovice.cz           

1.              

   Najdeš obě v učebně. 

 

    

   

   Z prezentace o F. Villonovi udělej    

   krátký zápis do sešitu literatury. 

 

    Najdeš ji v učebně. 

 

     Učebnice str. 18/6 -  

       

   

 

   Přihlášení na online hodinu          

   literatury z učebny 8. B. 

  

 

   Zadáno v učebně, domácí úloha     

   poslána i do mailů! 

 

   Přihlášení na online hodinu 

   mluvnice z učebny 8. B ve dvou    

   skupinách (8:00, 9:00) 

  

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 

 

1. 2A Journey into space 

2. Grammar 

3. Practice 

 

1. SB p. 20-21, reading and 

vocabulary 

2. Will for future, SB p. 

21/ex.4,5,7 

3. WKBK pp.14-15 

For more information go to GC 
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ALENA 

MELNÍKOVÁ 

 

 

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SK. LIBÁNSKÁ 

UNIT 1C: My family  

SB 12 – 13, WB 8 - 9 

2. Zuzana.libanska@kamenka-

celakovice.cz 

 

Všechny zdroje a úkoly budou 

k dispozici v Google Učebně. 

 

Online lekce: 

Středa a pátek od 10:55 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

JANA SÝKOROVÁ 

 

Die Stunde und die Uhr 

 

Procvičování slovní zásoby 

Jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

PL v Učebně 

 

Umíme německy - zadání v Učebně 

 RUSKÝ JAZYK 

 

 LENKA ŠUDOVÁ 

   Mláďata – nová slovní zásoba   

   Časování slovesa жить                  

 Azbuka – nácvik Ц ц 

 Nácvik čtení 

Lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

   Výklad a zápis na online hodině. 

Pracovní sešit strana  44 – 45 – 

vypracuj cvičení 6,7,8 

Přečti si text v učebnici na straně 

48 

 

MATEMATIKA PROCENTA a PROMILE 

PS str.44 – 49 

 

Druhá hodina v týdnu je vždy 

půlená (skupiny a čas  zůstávají 

stejné) 

iveta.holecek@kamenka-celakovice.cz 

Podrobnější informace najdeš 

v Učebně . 

 

Nezapomeň na naplánovaný DÚ 

v Umíme matiku 

 

Na online hodiny si vždy připrav 

pracovní sešit 

 

PŘÍRODOPIS 

 

JITKA 

OSTENOVÁ 

 

Cévní soustava 

Stavba a činnost srdce, cévy 

Přečti si text v učebnici a prohlédni si 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v Google 

učebně.  

Podívej se na krátké video o cévách a 

oběhové soustavě 
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 obrázky (str. 28-30). 

Setkáme se na online hodině. 

Jitka.ostenova@kamenka-

celakovice.cz 

 

V Google učebně najdeš otázku 

k vypracování. Nezapomeň ji odeslat 

zpět ke kontrole. 

 

FYZIKA 

 

 

 

 

 

 

JAROSLAV 

JANEČEK 

1. Zahajujeme nové téma – učivo 

8. ročníku „Práce“ a „Práce – 

příklady“, v příloze je zápis 

látky a kontrolní otázky, 

příklady, které vypracujete do 

sešitu. 

 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

1. Zápis do sešitu:  

2. Práce.pdf,  

3. Práce-příklady.pdf 

4. Učebnice strana:12–21 

5. Poznámky v sešitě 

6. Příloha uložena v učebně Google 

Classroom 

7. Video „“ na youtube.com viz 

odkaz v učebně Google 

classroom. 

 

 

ZEMĚPIS SEVERNÍ EVROPA 

(Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko) 

Online hodina – čtvrtek 

iveta.holecek@kamenka-celakovice.cz 

Podrobnější informace a pokyny 

najdeš v učebně 

 

Oporou ti může být text v učebnici na 

str.38 -42 

 DĚJEPIS 

 

 LENKA ŠUDOVÁ 

   Třicetiletá válka 

 

 

Lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Prostuduj si prezentaci v Google 

učebně, podívej se na videa a 

udělej si zápis do sešitu. 

Vyplň zadaný pracovní list. 

 

CHEMIE Chemická vazba 

- vazby 

- elektronegativita 

Podrobnosti naleznete v GC  

Online hodina dle rozvrhu 

 

Třídní učitel: Ludmila Štemberková 

 

 

 

 

 


