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

ČESKÝ JAZYK    

   Mluvnice: pondělí 1.2.   

   konzultační hodina pro zájemce  

   od 11 hodin.   

   Opakování pravopisu – vyplň 

   2 úkoly v umimecesky 

    

   Procvičuj poměry mezi větami   

   hlavními.  

 

Literatura: úterý 2.2.  

online hodina – další romantičtí  

spisovatelé 

 

Sloh 3.2. středa – pracuj  

samostatně podle učebnice! 

 

    

   Čtvrtek 4.2. online hodina 

   mluvnice                

   

   Jinak pracuj dnes samostatně! 

   

   Z učebnice str. 28/7 do  

   domácího sešitu opiš 6 souvětí a  

   urči poměr mezi větami! 

   Další úkol na procvičování najdeš  

   v učebně  - 6 souvětí do napiš do  

   dokumentu! 

 

   

  Vše v učebně, kde budeme   

  pracovat. 

   

   Přečti si v učebnici na str. 122 

   o slohovém útvaru VÝKLAD.  

   Další pokyny v učebně!  

   

  Souřadná souvětí – společná práce, 

  pokyny v učebně. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1. 3C Murder in the library 

2. Vocabulary 

3. Practice  

4. More info in GC 

 

1. SB pp. 36-37 

2. SB p.37 

WKBK pp. 28-29 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SK. LIBÁNSKÁ 

UNIT 2B 

- Grammar: will for decisions   

UNIT 2C 

1. Your future: vocabulary            

 

Všechny zdroje a úkoly budou 

k dispozici v Google Učebně. 

 

Online lekce: 

Středa od 10:55 

Konzultace: 

Pátek od 10:55 
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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 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) 

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. 

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. 

 

 

Váš email: 

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. 

 

7.  

ZEMĚPIS   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. 

 DĚJEPIS 

 

 LENKA ŠUDOVÁ 

Kolonie Velké Británie a vznik USA 

 

Francie za vlády Ludvíka XIV. 

Zopakuj si učivo vypracuj pracovní 

list. 

Výklad na online hodině 

Přečti si prezentaci v Google učebně a 
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email:lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

udělej si zápis do sešitu. 

CHEMIE Halogenidy – vlastnosti, použití, 

příprava, názvosloví 

Podrobnosti v google učebně 

 

Třídní učitel: Ludmila Štemberková 

 

 

 

 

 


