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

ČESKÝ JAZYK    

   Mluvnice: pondělí 22.2.   

   konzultační hodina pro zájemce  

   od 11 hodin.   

    

 

Literatura: úterý 23.2.  

online hodina – Romantismus  

v Rusku a USA 

 

 

Sloh 24.2.  

Pracujte ve dvojicích nebo  

trojicích – informace v úterý 

 

   

    

 

 

 

 

   Čtvrtek 25.2.   

   online hodina mluvnice                

   

   Procvičuj v umimecesky. 

   Zasláno do e-mailů. 

   Domácí úkol písemně do domácího 

   sešitu z učebnice str. 66/8a 

    

    

  Materiály v učebně na online hodinu 

  i pro samostatnou práci. 

 

   

  Projekt pro dvojice, trojice i  

  jednotlivce dle vlastního výběru  

  podle učebnice str. 125/8. 

  V papírové podobě – odevzdat  

  v učebně nafocené, nebo v  

  dokumentu – třeba s obrázky, 

  mapkami…. 

   

 

Několikanásobný větný člen. 

Materiály v učebně. 

Souvětí – procvičování v učebně 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1. U3D Consolidation 

2. U3 Culture 

3. Practice 

 

 

1. Info in the lessonand GC 

2. SB p.40 

More info and tasks in GC 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SK. LIBÁNSKÁ 

UNIT 2D – Kids   

 offering help 

 going to 

 offers X intentions 

 

Všechny zdroje a úkoly budou 

k dispozici v Google Učebně. 

 

Online lekce: 

Středa od 10:55 
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Culture: TRANSPORT 

 vocabulary 

 reading 

(advantages/disadvantages) 

1.  

Konzultace: 

Pátek od 10:55 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

JANA SÝKOROVÁ 

 

Předložky se 3. p. - procvičení v PL 

Čtení - Aschenputtel - opakování 

výslovnosti 

 

PL a Řešení najdete v Učebně 

 

Text najdete v Učebně. 

 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz  

 RUSKÝ JAZYK 

 

 LENKA ŠUDOVÁ 

14. lekce – shrnutí učiva 

Časování sloves 

   Barvy – procvičování 

 

Vyplň úkol v Google učebně. 

Pracovní sešit:  

vypracuj samostatně 

strana 54/ cvičení  15 

 

MATEMATIKA CELISTVÉ ALGEBRAICKÉ 

VÝRAZY – souhrnné opakování 

iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz 

Podrobné pokyny k jednotlivým 

dnům a odkazy na cvičení 

najdeš v Učebně. 

       (pracovní sešit 2. díl) 

PŘÍRODOPIS 

 

JITKA 

OSTENOVÁ 

 

Centrální nervová soustava - mozek 

Přečti si text v učebnici a prohlédni si 

obrázky (str. 50-51). 

Setkáme se na online hodině. 

 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v Google 

učebně.  

Podívej se na video o řízení lidského 

těla. 

V Google učebně najdeš otázku 

k vypracování. Nezapomeň ji odeslat 

zpět ke kontrole. 

 

FYZIKA 

 

 

 

 

JAROSLAV 

JANEČEK 

1. Pokračujeme v tématu – 

„Elektrické jevy – Elektrické 

pole, Vodič a izolant 

v elektrickém poli“  

2. V příloze je zápis látky a 

kontrolní otázky, příklady, které 

vypracujete do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka-

celakovice.cz 

1. Zápis do sešitu: Elektrické 

pole.pdf 

2. Učebnice strana:109–117 

3. Příloha uložena v učebně Google 

Classroom 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz v učebně 

Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 
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ZEMĚPIS   AMERIKA- obyvatelstvo  

Učebnice 32-33 

(1.díl Amerika a Afrika) 

iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz 

Podrobné pokyny k výuce 

najdeš v Učebně. 

 

Online hodina-ČT  

  (test PŘÍRODNÍ PODMÍNKY uč. 25-30) 

 

 DĚJEPIS 

 

 LENKA ŠUDOVÁ 

Velká francouzská revoluce 

 

email:lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Výklad na online hodině. 

Přečti si prezentaci v Google učebně 

a udělej si zápis do sešitu. 

 

CHEMIE Úvod do kyselin 

 bezkyslíkaté kyseliny 

 názvosloví 

 opakování 

 využití 

Všechny podklady naleznete ve 

Vaší učebně. 

 

 

Třídní učitel: Ludmila Štemberková 

 

 

 

 

 


