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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 – 

předpony s/z/vz 

3. Skloňování podstatných jmen 

rodu mužského 

4. Řecké báje a pověsti – shrnutí 

 

 

 

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 

 

UNIT6C Present continuous tense – 

questions, short answers  

 

 

 

 

 

 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

Online hodiny v úterý a ve 

středu se ruší. (Informovala 

jsem již o hodině AJ).  

 

Náhradní hodina je v pondělí 

22.2. od 10.00 do 10.45 hod. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

 

1. 6D Consolidation 

2. Reading and speaking 

3. Practice 

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Info in the lesson and GC 

2. SB p.72 

3. WKBK p. 59 

4. Více info v GC 

MATEMATIKA 

 

 

 

PAVLÍNA 

HRUŠKOVÁ 

 

Úterý až pátek: 

Desetinná čísla – dělení 

Geometrie – úhly  

 

 

 

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 

 

 

 

Peloponéská válka 

UČ 28-30 

 

 

ONLINE TEST Z TÉMAT 

ATHÉNY A SPARTA VE 

VAŠICH ONLINE HODINÁCH 

 

Domluvíme se v online 

hodinách, co budeme dělat 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

první týden v březnu, kdy 

dějepis online nebude 

Online lekce čtvrtek 11:50 – 

12:35 

ZEMĚPIS 

 

 

 

 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

Mapy: kartografické vyjadřovací 

prostředky (legenda, mapové 

značky, nadmořská výška aj.) 

UČ 56-59 PS 32-33 

 

 

 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Projdeme společně pracovní 

sešit a dokončíme 1. Díl 

Nové pracovní sešity si vezměte 

ve škole 

 

Domluvíme se v online 

hodinách, co budete dělat první 

týden v březnu, kdy zeměpis 

online nebude 

 

Online hodiny: 

6.B st 8-8:45 

 

PŘÍRODOPIS 

 

 

 

 

 

KAMILA 

HÍŘOVÁ 

 Hmyz s proměnou nedokonalou 

                - Saranče 

                - Kobylky a cvrčci 

                - Strašilky 

              - Vši  

 

kamila.hirova@kamenka-

celakovice.cz 

Přečti si text v učebnici a prostuduj 

obrázky str. 52 – 53. Přečti si 

prezentaci, zapiš si zápis do sešitu, 

vypracuj úkoly v Google učebně. 

 

FYZIKA 

 

 

KATEŘINA 

BAČOVÁ 

  Fyzikální veličiny a jejich  

  měřidla – souhrnné opakování   
  látky 

 

katerina.bacova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Test v Google učebně – společně 

vypracujeme na hodině. 

 

 

Informace pro přihlášené na jazykové animace němčiny (hravé a interaktivní 
seznámení s německým jazykem) – speciální online hodina bude v úterý 23. 2.           

od 10:55 - 11:40 hod. Meet k připojení najdete před online hodinou v google učebně.  

 

 

Třídní učitel: Zuzana Pavlová 

https://classroom.google.com/

