
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Kamila Hířová 7. A 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci, 

zdravím Vás zase po týdnu. Děkuji všem, kteří pilně pracujete. Posílám Vám další 
porci úloh na následující týden. Pokud by byly nějaké nejasnosti, napište mi, prosím, 

na moji novou školní adresu kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz nebo zavolejte. 

Mějte se hezky a snažte se udržet dobrou náladu. To určitě zvládnete. 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

• opakováni psaní předpon s-, z-, 

vz- 

• příslovce – přečíst učebnice str. 

45 žlutý rámeček     

Literatura 

• přečti si prezentaci 

Dobrodružná literatura 

• vypracuj pracovní list 

Sloh 

• vypiš hlavní postavy z filmu a u 

3 postav napiš 5 vlastností 

Prosím, založte si složku na ČJ a 

tam vkládejte zatím vypracované 

pracovní listy 

Procvičování 1 

Procvičování 2 

 

Procvičování 3 

Procvičování 4 

 

Prezentace 

Pracovní list 

 

 

Zhlédni film Ostrov pokladů 

 

MATEMATIKA V tomto týdnu se zaměříme na 

TĚLESA. Některá už známe z 

předchozích ročníků, tak si 

trochu naše vědomosti oživíme. 

 

PO + UT: Vaši práci začnete 

samostatným projektem. 

 

 

 

ST: Opakování toho, co již 

známe: pojmy jehlan a hranol 

ČT: KOLMÉ HRANOLY – pročti si 

text v učebnici na str. 143 -144 

 

PO + UT:  

Zadání vašeho PROJEKTU najdete na 

poslední straně PS – str. 164. Tělesa 

si překreslíte buď přes kopírák, nebo 

na okně. Můžete je vyrobit i z 

barevného papíru, klidně ale jen z 

kancelářského. Výsledek si vyfoťte a 

zašlete jako přílohu emailu – povinné 

pro všechny! 

Mám novou adresu: 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz 

ST: jehlan a hranol video, kde si 

zopakuješ všechny důležité pojmy 

ČT: Do sešitu si udělej jednoduchý 

zápis  a náčrtek z textu v učebnici 

kolmé hranoly objem a povrch – 

mailto:kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-2-uroven/873
https://www.umimecesky.cz/strilecka-psani-s-z-na-zacatku-slova?source=explicitKC
https://www.pravopisne.cz/2017/03/hledani-prislovce-ve-vete-pravocviko-12/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/test-prislovce-6/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7A_Čj-Dobrodružná-literatura-prezentace.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7A_CJ-Priloha_Pracovni_list.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jNqwh2H956I&t=828s
mailto:iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz
mailto:iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=hzo60-Z6aAg
https://www.slideserve.com/nantai/kolm-hranoly-povrch-a-objem
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

PÁ: Převody jednotek plochy a 

objemu – opakování 

prezentace ke zhlédnutí. Pokus se 

vstřebat co nejvíce informací. 

PÁ: do školního sešitu vypočítej 

cvičení z učebnice 146/1,2,3 (V pátek 

vám do skupiny pošlu výsledky ke 

kontrole).  

Možnost trénování převodů: jednotky 

obsahu a jednotky objemu 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. KALINOVÁ 

Děkuji všem, co plní zadané 

úkoly, vidím, že se moc snažíte a 

mám radost z každého mailu, 

který mi pošlete.  

Posílám vám pár online cvičení. 

Procvičíte si v nich slovíčka, 

přítomné časy a čas minulý 

prostý u pravidelných i 

nepravidelných sloves. 

Pracujte podle svého tempa, 

nemusíte splnit vše, netrapte se, 

když něco nebudete vědět. 

Systém vám cvičení hned opraví. 

Když uděláte chybu, klikněte na 

správné řešení a poučte se.  

Pozor, od teď prosím používejte 

ke komunikaci výhradně tuto 

moji školní emailovou adresu. 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

Mějte se hezky! 

 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnov

ani-slovicek-krajina-svet-2-uroven/56 

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-

family-2-

uroven?source=explicitExercise 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-

vet-present-tenses-mix-2-uroven/1335 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-

vet-past-simple-tense-2-uroven/1613 

https://www.umimeanglicky.cz/vpisova

cka-past-simple-tense-regular/183 

https://www.umimeanglicky.cz/vpisova

cka-past-simple-tense-irregular-verbs-

2-uroven/519 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MGR. MELNÍKOVÁ 

V tomto týdnu se budeme věnovat           

procvičování minulého času. 

1. Online practice 1 

2. Online practice 2 

Naučte se prvních 20 sloves 

z desek pracovního sešitu (be-

fall) 

1. Unit 1 – do the grammar section, 

3 exercises 
2. Listening and grammar – listen 

and do the exercises under the 

video 

ZEMĚPIS V tomto týdnu budeme poznávat 

KAVKAZ 

Pročtěte si text v učebnici na str. 25 

Vypracujte v PS str. 12 (výsledky ke 

kontrole vám v pátek pošlu do 

skupiny) 

Gruzie – prostřednictvím videa 

nahlédni do Gruzie. 

Úkol: Obsah videa zpracuj a pošli mi 

ve formě textového dokumentu (jako 

přílohu emailu), který má přibližně 10 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=04.+Jednotky+obsahu+%28A%29%09#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=04.+Jednotky+obsahu+%28A%29%09#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=05.+Jednotky+objemu#selid
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovani-slovicek-krajina-svet-2-uroven/56
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovani-slovicek-krajina-svet-2-uroven/56
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-family-2-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-family-2-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-family-2-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tenses-mix-2-uroven/1335
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tenses-mix-2-uroven/1335
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-tense-2-uroven/1613
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-tense-2-uroven/1613
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-simple-tense-regular/183
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-simple-tense-regular/183
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-simple-tense-irregular-verbs-2-uroven/519
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-simple-tense-irregular-verbs-2-uroven/519
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-simple-tense-irregular-verbs-2-uroven/519
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/?cc=cz&selLanguage=cs
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-irregular-verbs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

řádků, velikost písma max. 14. Text 

si vytisknu. Zaměř se na tradice, 

typické plodiny, zajímavou kuchyni, 

život v zemi atd. 

PŘÍRODOPIS 

(BOTANIKA) 

 

Stavba těla krytosemenných 

rostlin 

- práce s textem v učebnici (str. 

73 - 78) - Kořen, stonek a list 

- zápis do sešitu (pokyny k práci 

v přiloženém dokumentu) 

viz Přiložený dokument 

RUSKÝ JAZYK Pokyny pro žáky - procvičujte si 

čtení, psaní a slovní zásobu. 

 

Zdroje:  

čtení - učebnice str. 40 – 41 

psaní - pracovní sešit str. 39 - 40 

slovní zásoba - pracovní sešit str. 41 

VIDEO č. 1 

VIDEO č. 2 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

MGR. HAVLOVÁ 

Tento týden si zopakujeme a 

procvičíme: 

• skloňování sloves 

• základní fráze (pozdravy) 

• představit se (doplň věty a 

pak klikni na semafor a dozvíš se 

správnou odpověď) 

• číslovky  

 

Klíč ke cvičení str. 40 cv. 6,7  

Projekt – Mein Star: do pátka mi 

prosím pošlete svůj projekt - 

svůj výtvor vyfoťte a pošlete na 

můj email: 

klara.havlova@kamenka-

celkovice.cz (můžete i napsat jak 

vám němčina jde). 

Důležitá informace: ráda bych s 

vámi pracovala více interaktivně 

tzn. přes e-learningový portál k 

učebnici (přístup máte v PS). 

Prosím, napište mi co nejdříve 

(pondělí): a, zda se dovedete k 

e-učebnici přihlásit a b, pošlete 

mi i svůj kontaktní email pro 

elearning. Kdo má problémy či 

neví (o někom již vím), tak po 

telefonu pomohu. Přihlašování 

jsme se učili v hodině NJ. Děkuji. 

 

 
 

Verben konjugieren 

 

Základní fráze 

 

Sich vorstellen 

 

 
Zahlen  

 

 

Klíč ke cvičením 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7A_Přiloha_botanika-Botanika.docx
https://www.youtube.com/watch?v=fhtL3SJNvWI
https://www.youtube.com/watch?v=XLxzTWNhMes
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Präsens/Wir_konjugieren_im_Präsens_yl29006zj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Fragen_und_Antworten/einfache_Dialoge_gi1986od
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k01_sichvorstellen2.htm
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Zahlen/Zahlen_yd592vy
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7A_klic_ke_cvicenim.jpg
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Přihlašovací údaje jsou 

pracovním sešitě.  

Moje nová adresa: 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

 
MGR. SÝKOROVÁ 

Napsat vyprávění o sobě - 10 vět 

Opakovat slovíčka 

 

Pracovní list č. 1 

FYZIKA Vypracovat na A3 (kdo nemá = 

slepí  A4) koláž na téma „ 

Významný světový fyzik“ (může 

jít samozřejmě i o českého 

vědce) – jméno, kdy žil, kdo to 

byl + co nejvýznamnějšího 

vymyslel.  Až se zase sejdeme ve 

škole, koláže si prohlédneme a s 

vědci se seznámíme a můžete si i 

vyzdobit nástěnku ve třídě. Na 

zpracování koláže máte čas do 

15.4. = těším se na vaše 

výtvory! 

Další videa ke zhlédnutí jsou dole pod 

tabulkou. 

DĚJEPIS Přečíst si text prezentace Přemysl 

Otakar II. a prezentace Václav 

II. 

Text si zapište do sešitu. 

Kreslené dějiny: Podívejte se: 

Braniboři v Čechách: 

Václav II. 

Václav III. 

 

 

POŽADAVKY 

 

POZNÁMKY 

 Rozvrhněte si práci na celý týden, ideální 

si stavit pravidelný čas 

 Střídejte předměty – půjde vše lépe 

 Nezapomeňte na pauzy (přestávky) 

 Pokud v tabulce najdete modře 
podbarvený odkaz, klikněte na něj, 

najdete video nebo cvičení. 

 Práci na každý týden si snažte 
vypracovat postupně v daném týdnu, 

aby se Vám práce nehromadila. 

 Pomáhejte si on-line ve skupině a 

navzájem se podporujte. 

 A nezapomínejte se občas přiměřeně 
situaci protáhnout a neztrácejte 

dobrou náladu. 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7A_Příloha_NJ_Prac.-list.-č.-1.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7A_D-Přemysl-Otakar-II.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7A_D-Přemysl-Otakar-II.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7A_D-VÁCLAV-II.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7A_D-VÁCLAV-II.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JWLLJ5ZDVUA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=32
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Upřesňující informace: 

 

Matematika - Opakovaně se můžete vracet k testování SCIO, udržujte se ve formě 

(zlomky, záporná čísla) 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Fyzika: pokusy nás baví 

Video ke zhlédnutí č. 1 

Video ke zhlédnutí č. 2 

Video ke zhlédnutí č. 3 

 

Mgr. Kamila Hířová 

Třídní učitelka 7. A 

https://www.youtube.com/watch?v=VoFvudcS08
https://www.youtube.com/watch?v=G0Vf6sEk66U
https://www.youtube.com/watch?v=toQIIVACJjM

