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7. B 8. - 12. 2. 2021 

 

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

 

Český jazyk 

 

Přísudek - 

a) slovesný 

b) slovesný složený 

(způsobová a fázová 

slovesa) 

 

str. 74 

 

PL na opakování vět 

jednočlenných, dvojčlenných a vět 

ekvivalentů najdete v Učebně. 

 

Test na opakování učiva najdete v 

Učebně. 

 

PL a Test bude známkovaný, 

dodržte termín k odevzdání práce. 

 

jana.sykrova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Matematika 

 

Počítání s celými čísly.  

PS7-2 

Sčítání a odčítání celých čísel. 

 Str. 126 / A – 4 

127 / A – 5, 6, 7, 8 

128 / A – 9, 10, 11 

Násobení a dělení celých čísel. 

Str. 132 / A – 1, 2, 3, 4 

 

 

 

Výuková videa: 

Celá čísla - sčítání, odčítání 

Celá čísla (násobení a dělení) 

  

Případné další informace budou   

v Google učebně  

 

viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Anglický 

jazyk 

 

P. Hrušková 

 

Pondělí až pátek 

Unit 3 – Past simple – practice, 

irregular verbs 

 

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 

4C – How much/How many? 

(Student’s book p. 49) 

Thursday: Countable and 

uncountable nouns – 

liveworksheets.com 

Friday: Unit 4C – Workbook 

exercises p. 38 an 39 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Německý 

jazyk 

 

Das Gedicht - Klinge linge ling 

 

Procvičování skloňování 

podstatných jmen (1., 3. a 4. p. 

Sg.) 

 

 

PL najdete v Učebně. Bude 

známkovaný. 

https://www.youtube.com/watch?v=aqj_ZdHGoro
https://www.youtube.com/watch?v=7fGD4-__o1o
about:blank
about:blank
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Ruský jazyk 

 

 

Откуда ты? 

Откуда они? - čtení textu 

 

Azbuka- psaní Г г 

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Nácvik melodie otázky 

Učebnice strana 36 / cvičení 10 

Nauč se plynule číst text na straně 

34. 

Pracovní sešit strana 31. 

 

 
CvAJ 

 
Z. Libánská 

 

Online practice 
 
 

 

Online hodina ve středu od 14 hod. 

 

Dějepis 

 

Poslední Přemyslovci -  Václav III.  
 

str. 96  

 

 
 

 

 

Přírodopis 

 

1. Přečtěte si v učebnici  

    str. 46 - 49 

- Šelmy kočkovité 

2. Podívejte se na video: 

 

- Kočkovité šelmy 
(hospodářská 

-  

3. V aplikaci „Umíme fakta“ si 

zábavnou formou ověřte 

získané znalosti 

 

 

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 podmínky Asie 

UČ 4-7 2. díl PS 4 2. dí 

 

 

Zkouším JEDNOHO online téma 

Jižní Afrika 

Prosím připravte si 2. díl 

zeměpisu, začínáme v hodinách 

s Asií. 

Kdo nepsal online test, napíše si jej 

v dané online hodině 

Online hodiny: st 8:55-9:40 

 

 

Fyzika 
Tlaková síla – opakování 
  

Opakovací test v Google učebně – 

vypracujeme na hodině. (kdo bude 

chybět, vypracuje sám, ale bude 

mu snížena známka – proto mějte 

100% účast). 

 

Třídní učitel: Mg. Jana Sýkorová 

 

 

 

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

