
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová 7. B 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, 

v tabulce zase najdete zadanou práci od jednotlivých vyučujících na následující týden. 
Rozvrhněte si ji rozumně, procvičujte, opakujte si. Nevím jak Vy, ale já už bych raději 
zase byla ve škole a zažívala běžné školní dny. Nedá se nic dělat. I takto to musíme 

nějak zvládnout a já věřím, že se nám to podaří. Tak snad se brzy uvidíme! 

                                                                                         Vaše třídní J. Peterová 

Moji milí, další týden samostudia za vámi! Věřím, že už máte práce doma dost, i když 
zatím za sebe mohu za plněné úkoly poděkovat jen Jítě, Káje, Péťovi, Honzíkovi, Viki a 
Viky, Míšovi, Anežce…snad jsem někoho nepřehlédla…  

Snažte se číst své knihy, máte čas! 

 ivana.sekyrova@kamenka-celakovice.cz  nebo mob. 739066637. Držte se!  

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ČESKÝ JAZYK 
Mluvnice – písemně na papíry, 

které si zakládáte a přinesete do 

školy, až nastane ten správný čas. 

Někdo si píše do sešitu – školního, 

domácího, je na vás, jak jste si práci 

v jazyce českém zavedli… Zopakuj si 

ve středu číslovky! Viz jednoduchá 

prezentace! 

Slohová práce: napiš mi email se 

všemi náležitostmi, jaké má dopis, 

porovnej domácí výuku s výukou ve 

škole. Email bude mít úvod, hlavní 

část, závěr!  

Literatura: dokončete všechny 3 

pracovní listy a odevzdejte! 

(Zodpovědní už odevzdali…) 

Prohlédněte si na „škola s 

nadhledem“ něco, co už znáte.  

Čtěte si své knihy, pište do 

čtenářského deníku. 

 

Písemně z učebnice: str. 54/1,2,3 

str. 32/6a) Jen doplň, případně 

hledej na internetu 

https://drive.google.com/open?id=

1gFGkIunwbWhzioDWwO0FBMe7ln

2CFYyz 

Písemně z učebnice: str.34/3a) 

ivana.sekyrova@kamenka-

celakovice.cz   

Všechny PL zadány ve 2. týdnu  

https://www.skolasnadhledem.cz/p

rofil/prehled 

(2. st. Český jazyk literatura, 

Dalimilova kronika) 

 

 

mailto:ivana.sekyrova@kamenka-celakovice.cz
https://drive.google.com/open?id=1gFGkIunwbWhzioDWwO0FBMe7ln2CFYyz
https://drive.google.com/open?id=1gFGkIunwbWhzioDWwO0FBMe7ln2CFYyz
https://drive.google.com/open?id=1gFGkIunwbWhzioDWwO0FBMe7ln2CFYyz
mailto:ivana.sekyrova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ivana.sekyrova@kamenka-celakovice.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

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 

  PA: Převody jednotek plochy a 

objemu – opakování 

 

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  

– prezentace ke zhlédnutí. Pokus 

se, vstřebat co nejvíce informací. 

PA: 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 

                                               

jednotky objemu 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Paní učitelka Libánská – pracujte 

podle pokynu 

1. Zkontrolujte si řešení cvičení 

z minulého týdne podle 

přiloženého linku 

2. Zapište si do sešitu Vocabulary 

slovíčka Culture (PS s. 85) 

3. Přečtěte si v učebnici s. 76 (The 

British Cinema) a do sešitu 

English odpovězte na otázky ze 

cvičení 3. 

Paní učitelka Melníková – 

pracujte podle pokynu 

1. Online practice Test U6 

2. Listening practice about films 

3. SB p. 86 (učebnice) 

Řešení cvičení z minulého týdne 

 

 

 

 

 

 

1. Unit 6 Test - Udělejte si test, a 

vraťte se k procvičování učiva, 

které vám dělalo obtíže. 

2. Going to the cinema – listen and 

do the exercises under the 

listening 

3. Read the story and write down 

some new words and record 

them in your exercise book.  

https://www.youtube.com/watch?v=hzo60-Z6aAg
https://www.slideserve.com/nantai/kolm-hranoly-povrch-a-objem
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
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7B_AJ_reseni.docx
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/?cc=cz&selLanguage=cs
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/going-cinema
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

PŘÍRODOPIS Seznamte se se stavbou těla, 

způsobem života, výskytem a 

užitečností ZAJÍCOVCŮ. 

Porovnejte stavbu těla a způsob 

života zajíců a králíků. 

Učebnice strana 53-54. 

Zajíc polní 

Králík domácí 

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 řádků, velikost písma 

maximálně „14“. Text si vytisknu. 

Zaměř se na tradice, typické 

plodiny, zajímavou kuchyni, život 

v zemi  

atd. 

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. 

FYZIKA Procvičte si učivo a podívejte se na 

doporučené webové stránky. 

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! 

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

VoFvudcS08 

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

G0Vf6sEk66U 

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

toQIIVACJjM 

https://www.youtube.com/watch?v=4InFe5_Hk30
https://www.youtube.com/watch?v=72xSp6PuQGs
https://www.youtube.com/watch?v=mhD9xY4aRcw
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
https://www.youtube.com/watch?v=VoFvudcS08
https://www.youtube.com/watch?v=VoFvudcS08
https://www.youtube.com/watch?v=G0Vf6sEk66U
https://www.youtube.com/watch?v=G0Vf6sEk66U
https://www.youtube.com/watch?v=toQIIVACJjM
https://www.youtube.com/watch?v=toQIIVACJjM
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

RUSKÝ JAZYK Budete číst, psát a procvičovat 

slovní zásobu. 

Čtení: učebnice str. 40-41 

Psaní: pracovní sešit str. 39-40 

Slovní zásoba: v prac. sešitě  

str. 41 

Doporučuji tyto odkazy: 

Procvičování 1 

Procvičování 2 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Procvičujte, opakujte, napište 

vyprávění. 

 

Napsat vyprávění o sobě - 10 vět. 

Opakovat slovíčka 

Pracovní list č. 1 ke stažení ZDE. 

 

 

 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

  Fyzika – koláž do 15.4. 

 

 

 

Zdraví Vás všechny naše paní 

asistentka a nabízí Vám svou pomoc. 

Jitka Peterová 

Třídní učitelka 7. B 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fhtL3SJNvWI
https://www.youtube.com/watch?v=XLxzTWNhMes
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7B-Tydenni_plan_30_3_04_2020-Priloha_NJ-PL.docx

