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7. B 22. -26. 2. 2021 

 

Předmět pokyny pro děti zdroje (úkoly, zadání apod.) 

 

Český jazyk 

 

Test - opakování učiva o 

přísudku a VV přísudkové 

 

 

Podmět vyjádřený a 

nevyjádřený 

 

podle str. 76 

Test najdete v Učebně 

 

 

str. 77 

 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Matematika 

 

Záporná racionální čísla.  

PS7-2 

 Str. 139 / A – 1, 2, 3, 4, 5 

140 / A – 6, 7, 8, 

141 / A – 9, 10, 11 

 

 

 

Výuková videa: 

 

Celá čísla, racionální čísla 

(násobení a dělení) 

 

 Sčítání a odčítání 

racionálních čísel 

 

Případné další informace budou   

v Google učebně  

 

viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Anglický 

jazyk 

 

P. Hrušková 

 

Pondělí až pátek 

Unit 3 – Test, Culture 

 

Online hodiny budou v pondělí 

a ve čtvrtek v 8:55 – odkaz pro 

připojení bude v učebně. 

 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

 

 

Anglický 

jazyk 

 

M. Kalinová 

 

Monday: Online lesson – Unit 

4D – a few, a little (Student’s 

book p. 50) 

Thursday: Cooking - workbook 

practice (p. 40 and 41) 

Friday: Unit 4 Culture – British 

meals – reading (S’s book p. 

52) 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Německý 

jazyk 

 

Časování silných sloves - 

fahren, schlafen, lesen 

 

Procvičování předložek se 3. p.  

 

PL najdete v Učebně 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fGD4-__o1o
https://www.youtube.com/watch?v=7fGD4-__o1o
https://www.youtube.com/watch?v=2hlj-Rbz2lU
https://www.youtube.com/watch?v=2hlj-Rbz2lU
about:blank
about:blank


2 

 

Ruský jazyk 

 

 

Откуда они? - konverzace 

 11. lekce azbuka –procvičování 

 

 

 

 

 

 

Procvičování na online hodině. 

   Strana 32 / cvičení 6 a) b) 

   Samostatně vypracuj na straně  

   34/ cvičení 11 

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 
CvAJ 

 
Z. Libánská 

 

Online practice 
 
 

 

Online hodina ve středu od 14 hod. 

 

Dějepis 

 

Lucemburkové na českém 

trůně: Jan Lucemburský 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Přírodopis 

 

1. Přečtěte si v učebnici  

    str. 52 - 54 

- Šelmy medvědovité 

- Zajícovci 

 

2. Podívejte se na video: 

 
- Medvědovité šelmy ( 
- Zajíc polníhospodářská 

-  

 

Všechny zdroje a úkoly jsou 

k dispozici v Google Učebně. 

 

Online hodina proběhne: 

 v pátek od 8.55 

 

ludmila.jaresova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Zeměpis 

 

Přírodní krajiny Asie 

UČ 5-11 PS 5 

 

 

Zkouším DVA lidi na přírodní 

podmínky Asie 

 

Projdeme společně přírodní krajiny 

Asie, jejich faunu a flóru 

 

Domluvíme se v online hodinách, 

co budeme dělat první týden 

v březnu, kdy v 7. B ani v 7. C 

zeměpis online nebude. 

 

Online hodiny: st 8:55-9:40 

 

 

Fyzika 
Převody jednotek – opakování 
  

Test v Google učebně – společně 

vypracujeme na hodině. 

 

Třídní učitel: Mg. Jana Sýkorová 

 

mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
https://classroom.google.com/

