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

ČESKÝ JAZYK 

A LITERATURA 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

1. On-line hodiny  

2. Opakování pravopisu – 

mně/mě, bje/bě 

3. Skloňování podstatných jmen 

rodu mužského 

4. Řecké báje a pověsti – 

Prométheus, Midas, Tantalos 

 

 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz 

1. On-line hodiny budou 

v pondělí od 10.55 do 11.40 

pro celou třídu, ve středu od 

8.55 do 9.40 pro 1. skupinu 

(jako v AJ – sk. paní uč. 

Havlové) ve čtvrtek od 10.00 

do 10.45 pro druhou skupinu 

(jako v AJ – sk. paní uč. 

Melníkové) 

 

2. – 4. Materiály k výuce najdete 

v Učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

KLÁRA 

HAVLOVÁ 

 

UNIT6B – Saturday morning 

Shopping dialogues (How much 

is / are – dokončení) 

 

UNIT6C Present continuous 

tense – questions, new words  

 

 

 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

Online hodiny: 

Úterý: 8.55 – 9.40 

Středa: 11:50 – 12.35 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

 

1. Present simple/continous 

practice 

2. Vocabulary – clothes revision 

3. How much is it? 

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Info in online lesson, 

material in GC 

2. SB p. 70, WKBK p. 58 ex.2 

3. SB p. 40 ex.4,5 

4. WKBK p.55/ex.4,5,6 

MATEMATIKA 

 

 

 

PAVLÍNA 

HRUŠKOVÁ 

Úterý až pátek: 

Desetinná čísla – dělení 

Geometrie – úhly - úvod 

 

 

 

pavlina.hruskova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Online hodiny budou: 

úterý 10:00 

středa 10:00 

pátek 10:55 

 

 

Dále sledujte úkoly a pokyny 

v Google učebně. 

DĚJEPIS 

 

 

Období po řecko-perských 

válkách – tuto ppt. si opište 

UČ 25-27 řecko-perské války 

UČ 28-30 

Budu zkoušet z témat Sparta, 

Řecko-perských válek 

Příští týden si napíšeme krátký 

test z témat Athény a Sparta 

ve vašich online hodinách 
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HANA 

ALTMANOVÁ 

 

 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Online lekce čtvrtek 11:50 – 

12:35 

 

ZEMĚPIS 

 

 

 

 

 

 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

Mapování zemského povrchu 

UČ 53-59 PS 31-32 

Rozlišujeme obecně zeměpisné a 

tematické mapy 

Jak se mapy tvoří – kartografické 

technologie a vyjadřovací 

prostředky 

 

 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Zkouším jednoho člověka 

z učebnice str. 52-55 

Budete mít v učebně 

pracovní list na práci 

s mapou a měřítkem na 

jedničky pro úspěšné. 

Prosím udělejte a 

odevzdejte úkol všichni, 

abych nemusela dávat 

pětky. Je důležité to 

procvičit, ať to umíte. 

 

Online hodiny: 

6.B st 8-8:45 

 

PŘÍRODOPIS 

 

 

 

 

 

KAMILA 

HÍŘOVÁ 

 Hmyz s proměnou nedokonalou 

                 - Vážky 

                 - Švábi 

               - Škvoři  

 

 

kamila.hirova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Přečti si text v učebnici a 

prostuduj obrázky str. 51 – 

52. Přečti si prezentaci, 

zapiš si zápis do sešitu, 

vypracuj úkoly v Google 

učebně. 

 

FYZIKA 

 

 

KATEŘINA 

BAČOVÁ 

  Fyzikální veličiny a jejich  

  jednotky - opakování látky 

 

katerina.bacova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Pracovní list v Google učebně                

– vypracujeme na hodině. 

 

Třídní učitel: Zuzana Pavlová 

https://classroom.google.com/

