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

ČESKÝ JAZYK 

A LITERATURA 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

1. On-line hodiny  

2. Skloňování podstatných jmen 

oči, uši ruce, nohy,… 

3. Biblické příběhy 

 

 

 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz 

1. 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) 

 

2. – 3. Materiály k výuce najdete 

v Učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

KLÁRA 

HAVLOVÁ 

 

Project 2  

 Family members 

 Possessive´s 

 To be  

 Giving personal information 

 Can/can´t   

 

 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

ALENA 

MELNÍKOVÁ 

1. Introduction  

2. Practice 

 

 

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

1. SB p.5 

2. Have got, can/ can´t 

Material in GC and in online 

lesson 

MATEMATIKA 

 

 

 

PAVLÍNA 

HRUŠKOVÁ 

 

Desetinná čísla – procvičování 

Geometrie – měření, rýsování a 

typy úhlů  

 

 

 

pavlina.hruskova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Online hodiny budou: 

úterý 10:00 

středa 10:00 (10:55) 

pátek 10:55 

 

 

Dále sledujte úkoly a pokyny 

v Google učebně. 

DĚJEPIS 

 

 

 

Společenské dělení v Římě, vývoj 

městského státu do ovládnutí Itálie 

UČ 55-57 

 

Pokračujeme v modrém bloku 

učiva v ppt. Starověký Řím 

 

Online test proběhne ve vašich 

hodinách z tématu Makedonie a 

Alexandr Veliký a jeho říše. 

Protože někteří testy 
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HANA 

ALTMANOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

sabotují a nechodí na dané 

hodiny, bude u 

neodevzdaných testů 

známka 5 tak dlouho, dokud 

práci neodevzdáte 

vyplněnou. To samé pravidlo 

zavádím v zeměpisu. 

Kdybyste se nemohli zúčastnit, 

tak se samozřejmě omluvíte a 

práci si doplníte. Týká se to jen 

několika jednotlivců, většina to 

jistě zvládne 

Online hodina: 

6. B čt 11:50-12:35 

ZEMĚPIS 

 

 

 

 

 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

Litosféra – struktura zemského 

tělesa 

PS 6 UČ 8-10 

 

 

 

 

hana.altmanova@kamenka-

celakovice.cz 

Dokončíme kontrolu strany 6 

Budu zkoušet ze str. 4-5 v PS 

Dostanete pracovní list na 

krajinnou sféru a činnost 

přírody a člověka v ní na 

jedničky pro úspěšné (kdo 

neodevzdá vůbec, má ovšem 

za 5, abyste si plnili své 

úkoly v termínu) 

 

Online hodina: 

středa 8-8:45 

 

PŘÍRODOPIS 

 

 

 

 

KAMILA 

HÍŘOVÁ 

    Hmyz s proměnou dokonalou –  

              Motýli – denní motýli           

 

 

 

kamila.hirova@kamenka-

celakovice.cz 

 Přečti si text v učebnici a 

prostuduj obrázky str. 65 - 

67.  

Přečti si prezentaci, zapiš si 

zápis do sešitu, vypracuj 

úkoly v Google učebně. 

 

FYZIKA 

 

 

KATEŘINA 

BAČOVÁ 

Objem – měření, jednotky 

 učebnice 78 

 

katerina.bacova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Prezentace v Google učebně. PS 

29 – vypracujeme v hodině. DÚ 

Umimeto (pod Matematikou) 

 

 

Třídní učitel: Zuzana Pavlová 


