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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková 7.A 15. – 19. 2. 2021 

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

ČESKÝ JAZYK 

A LITERATURA 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

1. On-line hodiny 

 

2. Velká písmena - svátky 

 

3. Stavba slova a slovotvorný 

rozbor 

 

4. Současná dětská detektivní 

literatura 

 zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz 

1. On-line hodiny budou 

v pondělí 10.00 - 10.45 a ve 

čtvrtek 8.55 - 9.40 

 

2. - 4. Materiály najdete 

v Učebně 

 

 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

Monday: Online lesson – Unit 4D – 

Emma’s apple crumble – listening 

and reading (Student’s book p. 50) 

Wednesday: My recipe - writing 

Friday: Unit 4D – definite and 

indefinite articles (S’s book p. 51) 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1.Listening and speaking 

2.U4 Culture 

3.Progress check 

1.SB p. 45 – ordering food 

2.SB p. 52 

3.WKBK pp. 42-43 

More information in GC 

  RUSKÝ JAZYK 

 LENKA 

ŠUDOVÁ 

  Откуда они? - čtení textu 

Azbuka- psaní Й й 

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

   Nauč se číst text na straně 34 

   strana 36/ cvičení 9 

   Pracovní sešit strana 31, 32/ 5a) b) 

NĚMECKÝ 

JAZYK – K. 

HAVLOVÁ 

 

 Einheit 1.3  

   Verben konjugieren  

  (sloveso sein) 

   Wer, was, wo, wie – procvičení  

 

Zadání domácích úkolů bude též  

upřesněno v průběhu online hodin. 

Informace v google učebně.  

 

V Google učebně též najdete 

postup, jak se přihlásit do e-

učebnice. 

 

! ve středu od 10:55 do 11.40 

máte speciální online hodinu NJ – 

zábava a hry s němčinou tzv. 

jazykové animace „Němčina 

nekouše“. Účast je povinná. Více info 

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

Ve čtvrtek od 10:00 do 10:50 

máme naší standardní online 

hodinu NJ. 

NĚMECKÝ 

JAZYK  

VĚRA 

ČANDOVÁ 

            

       Hodiny -Wie spät ist es? 

 

Podrobnosti a zadání úkolů 

na online hodinách a v Učebně 

MATEMATIKA 

IVETA 

HOLEČKOVÁ 

  CELÁ ČÍSLA - uspořádání,       

  jednoduché počítání, aplikované 

  úlohy (graf a číselná osa) 

 iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz 

   Podrobné pokyny a informace    

   k výuce najdeš v Učebně. 

 

PŘÍRODOPIS 

JITKA 

OSTENOVÁ 

  SUDOKOPYTNÍCI 

  Prase domácí a tur domácí 

  Přečti si text v učebnici a prohlédni    

  si obrázky (str. 58-60). 

 

  Setkáme se na online hodině. 

 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v Google 

učebně. 

Podívej se na videa o hospodářsky 

významných sudokopytnících. 

Google učebně najdeš otázku 

k vypracování. Nezapomeň ji odeslat 

zpět ke kontrole. 

DĚJEPIS 

V.ČANDOVÁ 

Poslední Přemyslovci 

učivo: Václav III. 

vera.candova@kamenka-celakovice.cz 

Pokyny a podrobnosti na online 

hodině 

ZEMĚPIS 

IVETA 

HOLEČKOVÁ 

ASIE – hospodářství 

Učebnice 2.díl – str.14-16 

 

iveta.holeckova@kamenka-
celakovice.cz 

Podrobné pokyny k výuce 

najdeš v Učebně. 

 

Během online hodiny tě bude 

čekat test (Přírodní podmínky 

Asie uč.5-11) 

 

   FYZIKA   

KATEŘINA 

BAČOVÁ 

Fyzikální veličiny – opakování  

 

Pracovní list a prezentace v Google 

učebně – vypracujeme na hodině. 

Úkol na Umimeto.org  

 

Třídní učitel: Iveta Holečková 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/

