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Předmět Pokyny pro děti Zdroje (úkoly, zadání apod.) 

 
Český jazyk 

 
Větná stavba - věty jednočlenné, 
dvojčlenné a větné ekvivalenty 
 
Procvičování pravopisu 

 
str. 71 
 
 
str. 53/1,3 - napsat do sešitu, v Učebně 
bude vloženo řešení  

Matematika Počítání s celými čísly.  
PS7-2 

 Str. 120 / A – 5 
121 / A – 6, A – 9 
122 / B – 10, C – 11 

Slovní úlohy. 
123 / A – 1, 2, 3, 4, 5 

Sčítání a odčítání celých čísel. 
126 / A – 1, 2, 3 

viktor.dousa@kamenka-celakovice.cz 

Výuková videa: 
 

Celá čísla a jejich porovnávání 
 

Absolutní hodnota celého čísla 
 

Celá čísla - sčítání, odčítání 
  
Případné další informace budou   
v Google učebně  

 
Anglický jazyk 
 
P. Hrušková 

 
Pondělí až pátek 
Unit 3D – Past simple questions, 
irregular verbs 

 
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 

 
Monday: Online lesson – Unit 4B – 
some and any – listening and speaking, 
workbook check  
 
Thursday: Some and any - online 
practice  
 
Friday: Unit 4C – Mut goes shopping – 
listening and reading 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly najdete 
ve své učebně Google classroom. 

 
marketa.kalinova@kamenka-
celakovice.cz 

 
Německý jazyk 

 
Das Gedicht - Klinge linge ling 
 
Procvičování časování sloves ve větách 

PL najdete v Učebně společně s 
řešením. 

  

 
Ruský jazyk 
 

 
Procvičování fráze: Откуда ты? 
Azbuka - psaní С с 
Čtení  

 
lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz  

 
Učebnice strana 37 / cvičení 12 
Pracovní sešit strana 31. 
Učebnice: strana 34 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=BkpPFyU8lX4&list=PLqWSl2CK_IU2jt8u_NN9XusaSaoOBiUL-&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bxAc7Pk1JQ4
https://www.youtube.com/watch?v=aqj_ZdHGoro
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
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CvAJ 
 
Z. Libánská 

 
Online practice 
 

 
Online hodina ve středu od 14 hod. 

 
Dějepis 

 
Poslední Přemyslovci - 
Václav II.   

 
str. 95 

 
Přírodopis 

 
1. Přečtěte si v učebnici  

    str. 42 - 45 

SAVCI  - Šelmy psovité 

2. Podívejte se na video: 
 

- Psovité šelmy (hospodářská 

-  
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 čtvrtka bude v učebně Opakovací 
kvíz – ptáci:  
Dravci – ptáci nelétaví.  
 

 
Online hodina proběhne: 
 v pátek od 8.55 
 
 

 
Zeměpis 

Jižní Afrika 
PS 41 UČ 80-81 
 

Online test z témat Afrika Guinejský 
záliv a Kongo + Východní Afrika 
proběhne v online hodině (bude zadán 
v GC). Testy odevzdané mimo hodinu 
neberu v potaz, tak se prosím 
zúčastněte. S chybějícími žáky se 
domluvíme na termínu doplnění. 
Prosím, dodržujte zadané termíny. 

 
st 8:55-9:40 

 
Fyzika 

 

Tlaková síla – opakování, výpočty 
  

 

Pracovní list: výpočet tlakové síly     a 
souvisejících veličin - vypracujeme na 
on-line hodině. 

 

Třídní učitel: Mg. Jana Sýkorová 

                                                                      

 

mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz

