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

ČESKÝ JAZYK Literatura: 

Humanismus a renesance v českých 

zemích. Zapiš si do sešitu literatury 

zápis z učebny. 

 

   Online literatura v úterý 24.11. 

 

   Vypracuj referát, prezentaci o  

   Tebou vybrané renesanční   

   osobnosti, která tě zaujala. 

 

   Mluvnice: 

   Procvičuj v umimecesky Hv, Vv. 

 

   Vypracuj do domácího sešitu  

   úkol z učebnice – doplň vedlejší  

   věty. Druh budeme určovat   

   společně při online hodině ve  

   čtvrtek! 

 

   Online mluvnice ve čtvrtek 26.11.   

   v 8:00 a 8:55 hodin. 

              

1.  Nezapomeňte číst své knihy!                

   

   Prezentaci i zápis do sešitu 

   literatury najdeš v učebně! 

 

 

 

Nabídku osobností najdeš v učebně. 

                     

   

 

    

   Dvě úlohy zadány v umimecesky,  

   zadání zasláno do vašich emailů! 

    

 Učebnice str. 21/2 

 Učebnice str. 21/3 – Zkus převést 

 5 vět na souvětí! Nápovědu najdeš   

 v učebně. 

 

   Přihlášení na online hodinu   

   mluvnice z učebny 8. B.  

 

 Čtenářský list najdeš v učebně! 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1. 2B Detective of the year 

2. Will for decisions 

3. Practice 

 

 

 alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

1. SB pp.22-23 

2. WKBK pp. 15-17 

For more info go to GC 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SK. LIBÁNSKÁ 

UNIT 1D: Kids                            

Layla´s new friends 

Everyday English 

SB p. 14 - 15, WB p. 10 

2.  

 

Všechny zdroje a úkoly budou 

k dispozici v Google Učebně. 

 

Online lekce: 

Středa a pátek od 10:55 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

JANA SÝKOROVÁ 

 

Určování času 

Používání předložek im, am, um 

 

Opakování 4. p. podstatných jmen 

  

PL najdete v Učebně 

 

Úkol z Umíme německy bude zadán v 

Učebně 

 

 

 RUSKÝ JAZYK 

 

 LENKA ŠUDOVÁ 

  Где ты живешь? 

 

  Azbuka – procvičování 

 

 

  Nácvik čtení  

Procvičování konverzace 

Učebnice s. 53/ cv. 15a) 

Pracovní sešit: 

strana 46 – vypracuj cvičení 11 

strana 47 – vypracuj cvičení 15 

Nauč se číst plynule text v učebnici na 

straně 55 - cvičení 18 a) 

MATEMATIKA DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA 

online hodina – v pondělí z důvodu 

mého vzdělávání (účast na 

semináři) nebude, práce bude 

zadaná v Učebně. 

 

druhá online hodina (půlená) 

proběhne dle rozvrhu 

iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz 

Podrobné pokyny k jednotlivým 

dnům a odkazy na cvičení 

najdeš v Učebně. 

 

PŘÍRODOPIS 

 

JITKA 

OSTENOVÁ 

 

 

Mízní soustava 

Imunita 

Přečti si text v učebnici a prohlédni si 

obrázky (str. 32-33). 

Setkáme se na online hodině. 

 

 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v Google 

učebně.  

Podívej se na krátká videa o imunitě 

a vakcínách. 

V Google učebně najdeš otázku 

k vypracování. Nezapomeň ji odeslat 

zpět ke kontrole. 

 

FYZIKA 

 

 

1. Nové téma – „Polohová a 

pohybová energie“ a „Vzájemná 

přeměna polohové a pohybové 

energie tělesa“  

2. V příloze je zápis látky a 

1. Zápis do sešitu:  

2. Pohybová energie tělesa.pdf,  

3. Polohová energie tělesa.pdf 

4. Vzájemná přeměna polohové a 

pohybové energie tělesa.pdf 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

 

 

JAROSLAV 

JANEČEK 

kontrolní otázky, příklady, které 

vypracujete do sešitu. 

 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

5. Učebnice strana:29–42 

6. Poznámky v sešitě 

7. Příloha uložena v učebně Google 

Classroom 

8. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

 

 

ZEMĚPIS JIŽNÍ EVROPA -ministáty 

Učebnice strana 48-50 

Online hodina – čtvrtek dle rozvrhu 

iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz 

Podrobné pokyny k výuce 

najdeš v Učebně. 

 

Pomalu dokončujte své referáty, 

termín odevzdání je 27.11.2020-tento 

pátek! 

 DĚJEPIS 

 

 LENKA ŠUDOVÁ 

Habsburská monarchie a české země 

po třicetileté válce. 

Prostuduj si prezentaci v Google 

učebně, podívej se na videa a 

udělej si zápis do sešitu. 

Odpověz na otázku v Google učebně. 

CHEMIE Ionty a jejich vznik 

Popis, charakteristika, pokus 

Veškeré podklady máte ve Vaší 

učebně (prezentace, videa atd.) 

 

Třídní učitel: Ludmila Štemberková 

 

 

 

 

 


