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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMILA HÍŘOVÁ 

  Mluvnice 

 Větné členy – větný rozbor    

                       - opakování 

 Souvětí souřadné 

                 - poměr slučovací,  

                    stupňovací, 

                    odporovací   

  Literatura 

 Romantismus v ruské 

literatuře 

         - A. S. Puškin 

 Úkoly zadány v Google učebně: 

 Procvičování na portálu 

Umíme česky v sekci 

Domácí úkoly. 

. 

 Vypracuj úkoly v Google 

učebně. 

 

 

 Přečti si prezentaci 

     a vypracuj úkoly      

     v Google učebně. 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

MARKÉTA KALINOVÁ 

Tuesday: Online lesson: 

Unit 3D Kids – Virtual soap – 

listening and reading (S’s book 

p. 38) 

Thursday: Online lesson:  

Everyday English – useful 

expressions, responses, 

dialogues (S’s book p. 39)  

Friday: Unit 3B – workbook 

practice (p. 30 and 31) 

Podrobnosti a jednotlivé 

úkoly najdete ve své učebně 

Google classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

ALENA MELNÍKOVÁ 

1. 4B Directions 

2. Definite/Indefinite article 

3. Practice 

4. More info in GC 

1. SB pp. 46-47 

2. SB p. 47 

WKBK pp. 36-37 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

KLÁRA HAVLOVÁ 

Téma:  

 Opakování lekce 2.2 

 Opakování členy a jejich 

tvary (Nominativ, 

Akkusativ, určitý, 

neurčitý), zápor = kein 

 Fragewörter – wer, wie, 

was, wo, wann, nově: 

wen – učebnice str. 66 

cv. 16  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

Zadání domácích úkolů bude 

též  

upřesněno v průběhu online 

hodiny. 

 

Téma online hodiny, příprava 

na online hodinu a veškeré 

pokyny naleznete vždy v 

google učebně. 

 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

   JANA SÝKOROVÁ 

Procvičování záporů ve větě - 

nein, nicht, kein 

 

Opakování časování sloves 

PL i s řešením bude vložen 

do Učebny 

 

PL i s řešením bude vložen 

do Učebny 

RUSKÝ JAZYK 

 

LENKA ŠUDOVÁ 

Časování sloves v jednotném 

čísle 

Práce s textem 

Procvič si učivo v pracovním 

sešitě. 

Výklad na online hodině. 

Učebnice strana 62 – přečti si 

text. 

Pracovní sešit strana 52 / 

cvičení 11 b. 

MATEMATIKA 

 

IVETA HOLEČKOVÁ 

CELISTVÉ ALGEBRAICKÉ 

VÝRAZY – násobení a dělení 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz 

Podrobné pokyny 

k jednotlivým dnům a 

odkazy na cvičení najdeš 

v Učebně. 

       (pracovní sešit 2. díl) 

DĚJEPIS 

 

LENKA ŠUDOVÁ 

Kolonie Velké Británie a vznik 

USA 

 

Francie za vlády Ludvíka XIV. 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Zopakuj si učivo, vypracuj 

pracovní list. 

Výklad na online hodině 

Přečti si prezentaci v Google 

učebně a udělej si zápis do 

sešitu. 

PŘÍRODOPIS 

 

JITKA OSTENOVÁ 

Vylučovací soustava - shrnutí 

Poranění kůže – první pomoc 

Přečti si text v učebnici a 

prohlédni si obrázky (str. 44-

47). 

Do sešitu si dokonči zápis 

podle prezentace, kterou 

najdeš v Google učebně. 

Nakresli si a popiš průřez 

sopkou. 

Podívej se na videa o 

postupu při ošetření 

popálenin, omrzlin a 

drobných poranění kůže. 

V Google učebně najdeš 

otázku k vypracování. 

Nezapomeň ji odeslat zpět 

ke kontrole. 

ZEMĚPIS 

 

 

 

IVETA HOLEČKOVÁ 

  AMERIKA- historie osídlování, 

  poloha, rozloha, členitost 

Učebnice 24-25 (Amerika a 

Afrika) 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz 

Podrobné pokyny k výuce 

najdeš v Učebně. 

 

Učebnice bude od úterý 

připravena k vyzvednutí na 

recepci školy. 

CHEMIE 

 

JIŘÍ KYLIÁNEK 

Halogenidy – vlastnosti, využití, 

příprava, názvosloví 

Podrobnosti v google učebně 
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FYZIKA 

 

 

 

 

JAROSLAV JANEČEK 

1. Pokračujeme v tématu – 

„Skupenství látky – Tepelné 

motory“  

2. V příloze je zápis látky a 

kontrolní otázky, příklady, 

které vypracujete do sešitu. 

 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

1. Zápis do sešitu:   

2. Tepelné motory.pdf 

3. Učebnice strana:90–97 

4. Příloha uložena v učebně 

Google Classroom 

5. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

6. Online výuka podle rozvrhu. 

 

 

 

Třídní učitel: Kamila Hířová 

 

 

 

 

 


