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7. B 11. - 15.1. 2021 

 

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

 

Český 

jazyk 

 

Opakování psaní velkých 

písmen u vlastních jmen - 

procvičování 

 

str.48/ 6, 7 

 

 

 

 

str. 48 - 50 

 

 

 

Napsat do sešitu, zkontrolovat 

podle Řešení, které bude také v 

Učebně 

 

 

 

 

 

 

Matemati

ka 

 

Násobení a dělení racionálních 

čísel. 

PS7-2 

 Str. 97 / A – 15, 16;  B - 17  

98 / B – 19 

99 / 1, 2 

 

Složený zlomek 

 Str. 101 / A – 1, A – 2 

102 / A – 3 

  

  

Výuková videa 

Složené zlomky - 1. část 

Složené zlomky - 2. část  

 

Případné další informace budou   

v Google učebně  

 

 

viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

 

Anglický 

jazyk 

 

P. Hrušková 

 

Pondělí až pátek 

Units 3C, 3D – Past simple, 

irregular verbs, vocabulary 

 

 

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 4 

Countable and uncountable 

nouns (Student’s book p. 45) 

 

Thursday: Food vocabulary 

practice on umimeanglicky.cz 

 

Friday: Online consultation, 

Workbook p. 35 

 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Německý 

jazyk 

 

Zahlen - přepis slovem 

Wörter - opakování 

Tvorba otázek - nepřímý 

slovosled 

PL v Učebně 

Videa Mitzi und Maus v Učebně 

(neznámá slovíčka si napište do 

slovníčku a naučte) 

https://www.youtube.com/watch?v=jhI8k9koWYk
https://www.youtube.com/watch?v=7vEEfH2nXzU
about:blank
about:blank


2 

 

Ruský 

jazyk 

 

 

Intonace v otázce - nácvik čtení 

Rozhovory 

Azbuka – přepis textu 

 

 

l 

 

Učebnice: strana 31/ cvičení 11, 

12  

Učebnice: strana 28 – nauč se číst 

 

Vyplň úkol zadaný v Google 

učebně. 

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 
CvAJ 
 
Z. 

Libánská 

 

Online practice 
 
 

 

Online hodina ve středu od 14 hod. 

 

Dějepis 

 

Středověké město  

Městská práva, cechy  

 

 

str. 74 - 76 
 

 

Přírodopis 

 

1. Přečtěte si v učebnici  

  str. 34 – 36 

(kapitolu si rozdělíme na 2 

části) 

- Pěvci 

2. Získané informace doplňte 

zhlédnutím videa:  

- Ptáci České republiky - Pěvci 

 

3. V aplikaci „Umíme fakta“ si 

zábavnou formou ověřte získané 

znalosti 

 

 

Všechny zdroje a úkoly jsou 

k dispozici v Google Učebně. 

 

V učebně bude připraven 

opakovací kvíz – témata a termín 

splnění bude upřesněn v učebně. 

 

 

ludmila.jaresova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Zeměpis 

 

Východní Afrika  

UČ 78-79 PS 40 

Online test v učebně z Arabské 

Afriky a Sahelu (UČ 72-75, PS 37-

38) proběhne během online 

hodiny, proto se zúčastněte.  

Testy odevzdané mimo online 

hodinu nemohu brát v potaz, určitě 

ne za 100% známku 

 

Fyzika 
 
Páka a její využití v praxi, 

výpočet momentu síly 
učebnice 76 - 81    

Prezentace v Google učebně 

 
Výkladová videa: Páka a kladky  
Pracovní sešit strana 23  

- vše probereme na on-line   

   hodině. 

 

 

 

Třídní učitel: Mg. Jana Sýkorová 

                                                                     jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
https://classroom.google.com/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150013-jednoduche-stroje/

