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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK 

A LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

 On-line hodiny  

 Opakování podstatných jmen 

 Biblické příběhy 

 

 

 

 

 

 

 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz 

 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) 

 

 Třídnická hodina v úterý 

11.00 – 11.40 

 

 Materiály k výuce najdete 

v Učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

KLÁRA 

HAVLOVÁ 

 

 Giving personal information 

 Can/can´t   

 Questions, have got 

          

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

Důležité:  

Ve škole u recepce si 

vyzvedněte nové učebnice a 

pracovní sešity. V pondělí od 

8.00 do 16.30 hod (pokud jsou 

dveře zamčené, nutné zazvonit). 

Tento týden již aktivně 

s učebnicí a PS pracujeme. 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1. Introduction – In the street 

2. U1A My daily life 

3. Practice 

 

 

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

1. SB pp.6-7, material in GC 

2. SB p. 8 

More info in GC 

MATEMATIKA 

 

 

 

PAVLÍNA 

HRUŠKOVÁ 

 

Desetinná čísla – procvičování, 

aritmetický průměr 

Geometrie – měření, rýsování a 

typy úhlů 

 

Online hodiny budou: 

úterý 10:00 

středa 10:00 (10:55) 

pátek 10:55 

 

 

Dále sledujte úkoly a pokyny 

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

DĚJEPIS 

 

 

 

 

 

 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

Punské války a expanze Říma 

Uč 58-61 

 

 

 

 

 

 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

Zkouším DVA z modrého 

bloku učiva (písemka příští 

týden)  

 

Na jedničky pro úspěšné: 

pracovní list na téma Starověký 

Řím a jeho reálie bude v učebně 

formou dlouhodobého úkolu 

Online hodina: 

6. B čt 11:50-12:35 

ZEMĚPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

Litosférické desky a jejich činnost 

https://www.ig.cas.cz/komiks/ 

https://www.youtube.com/watch?v

=c_prqHebmO0&list=PLX05cfKi4OL

gd4rmiVhRpWxZdSufZH2gp 

Prosím, připravte se na danou 

přednášku. Pusťte si některá z těch 

videí a podívejte se i na ten 

komiks. Budete mít lepší představu 

o tématu a lépe si připravíte 

případné dotazy. 

 

 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

Diskuse s dr. Kusbachem na 

téma Seismické vlny ve vaší 

online hodině! 

 

Žáci si prohlédnou zaslané 

materiály k tématu, aby si 

mohli připravit otázky. Budu 

ráda za co nejvyšší účast a 

aktivitu. 

 

Online hodina st 08:00-08:45 

 

Z tématu krajinná sféra a úvod 

k litosféře budu zkoušet další 

hodinu dva 

PŘÍRODOPIS 

 

 

 

 

KAMILA 

HÍŘOVÁ 

    Hmyz s proměnou dokonalou –  

              Motýli – noční motýli           

 

 

 

kamila.hirova@kamenka-

celakovice.cz 

 Přečti si text v učebnici a 

prostuduj obrázky str. 68 - 

69.  

Přečti si prezentaci, zapiš si 

zápis do sešitu, vypracuj 

úkoly v Google učebně. 

 

FYZIKA 

 

KATEŘINA 

BAČOVÁ 

Objem – převody jednotek,   

 procvičování  

katerina.bacova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Prezentace v Google učebně 

s pracovním listem na procvičení 

– společná práce v hodině. PS 

29 a 30 – vypracujeme v hodině.   

Třídní učitel: Zuzana Pavlová 

https://www.ig.cas.cz/komiks/
https://www.youtube.com/watch?v=c_prqHebmO0&list=PLX05cfKi4OLgd4rmiVhRpWxZdSufZH2gp
https://www.youtube.com/watch?v=c_prqHebmO0&list=PLX05cfKi4OLgd4rmiVhRpWxZdSufZH2gp
https://www.youtube.com/watch?v=c_prqHebmO0&list=PLX05cfKi4OLgd4rmiVhRpWxZdSufZH2gp

