
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová 7. B 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí sedmáci, 

moc Vás zdravím a doufám, že se Vám daří a jste zdraví. V tabulce najdete zadanou 
práci od jednotlivých vyučujících na následující týden. Rozvrhněte si ji rozumně, 

procvičujte, opakujte si, určitě to zvládnete. A hlavně na sebe dávejte pozor! 

                                                                     Vaše třídní J. Peterová 

 

Ahoj milí sedmáci, věřím, že jste za více jak týden domácího vzdělávání zpracovali 
původní zadanou práci z učebnice na volné listy papíru, dočítáte knihu – možná už 
další – zapsali jste si do čtenářského deníku, splnili jste slohovou práci na téma Můj 

nejzajímavější den zvláštních prázdnin, zkusili si vyplnit některá online cvičení, která 
vám byla nabídnuta (např. čeština hrou, atd). Byla bych ráda, kdybyste 1. slohovou 

práci buď naskenovali a poslali mi ji, nebo napsali v PC a poslali jako přílohu. Můžete 

se mnou komunikovat přes ivasek@seznam.cz. nebo mob. 739066637. Držte se! 

Mgr. Ivana Sekyrová   

 

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

ČESKÝ JAZYK Pracovní list č. 1 

Pracovní list č. 2 

Pracovní list č. 3 

   Slohová práce č. 2 – Co mě napadá,    
   když je město vylidněné a lidé chodí s     
   rouškami 

Pís. Z učebnice str:31/3a), 4a) 

 
https://www.skolasnadhledem.c

z/profil/prehled - 2.st.filtruj – 7. 
roč. zájmena + cokoliv k 
procvičení 

Tyto 3 pracovní listy z literatury      

 přečíst, vypracovat a založit si do   

 vypracovaných úkolů nebo   

 naskenované poslat na můj mail 

 

 Písemně vypracovaná cvičení si   

 zakládej do své složky Český jazyk    

 

MATEMATIKA 
V tomto týdnu si zopakujeme, co vše 

známe o čtyřúhelnících. Které to jsou? 

Koukněte do učebnice na str. 100 J a 

shlédněte výkladové video. Jelikož 

nemáme k dispozici 3. díl PS, budete 

pracovat do školních sešitů a s on-line 

cvičeními. Cvičení 4 by vás mělo bavit!  

 

Do školního sešitu si pod nadpis 

ČTYŘÚHELNÍKY vypíšete:  

ze str.101, 103, 105, 106 a 108 info ze 

žlutého rámečku  

v rámci opakování si do školních sešitů z 

učebnice vypracujte:  

100/7, 101 /8,9,10,11, 102/14 a 104/4,5,6  

mailto:ivasek@seznam.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7B-Tydenni-plan-23-27_03_2020-Priloha_CJ_priloha-1.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7B-Tydenni-plan-23-27_03_2020-Priloha_CJ_priloha-2.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7B-Tydenni-plan-23-27_03_2020-Priloha_CJ_priloha-3.pdf
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled%20-%202.st.filtruj
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled%20-%202.st.filtruj
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ZDROJE: 

čtyřúhelníky - výkladové video 

cvičení 1 - vlastnosti 

čtyřúhelníků 
 
cvičení 2 - kosodélník obvod 

cvičení 3 - kosočtverec obvod 

cvičení 4 -  konstrukce 
čtyřúhelníků ( mřížkovaná )   

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Paní učitelka Libánská – pracujte 

podle pokynu 

 

 

 

 

Řešení úloh z minulého týdne: 

 

Paní učitelka Melníková – pracujte 

podle pokynu 

 

- vypracovat do sešitu English 

všechna cvičení z učebnice s. 78 

- dále opakujeme na test i online: 

https://elt.oup.com/student/project

/level2/unit6/?cc=cz&selLanguage

=cs 

 

Výsledky PS 01 

Výsledky PS 02 

 

Reading p. 86 - 87 - přečíst, a se 

slovníkem vypsat nová slovíčka do 

sešitu 

 

dále online procvičování unit 6 

: https://elt.oup.com/student/project/?cc=c

z&selLanguage=cs  

 

PŘÍRODOPIS Seznamte se se způsobem života, 

tvarem těla, významem a 

výskytem ploutvonožců. 

Přečtěte si kapitolu PLOUTVONOŽCI 

v učebnici. Podívejte se na kousek 

z dokumentu o Galapágách –

lachtani. 

Ploutvonožci 

ZEMĚPIS V našem putování Asií se 
posuneme tentokrát na 
jihozápad. V učebnici si na str. 

19 -24 prostudujte texty. 
Uvidíte, že většina věcí je vám 

již povědomá. 

V pracovních sešitech si 
vypracujte stránky  10 a 11 

video - jihozápadní Asie v 
kostce – video si klidně 
pozastavujte, abyste stihli 

přečíst všechny informace 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1mXDueDMbw
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=50.+Geometrie&topic=22.+%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky+%E2%80%93+vlastnosti#selid
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=50.+Geometrie&topic=22.+%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky+%E2%80%93+vlastnosti#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=06.+Geometrie&topic=11.+%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky+%E2%80%93+kosod%C3%A9ln%C3%ADk+%E2%80%93+obvod#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=06.+Geometrie&topic=10.+%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky+%E2%80%93+koso%C4%8Dtverec+%E2%80%93+obvod#selid
https://www.umimematiku.cz/cviceni-ctyruhelniky
https://www.umimematiku.cz/cviceni-ctyruhelniky
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7B_PS_62.png
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/7B_PS_63.png
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=_-NejCuHDz4
https://www.youtube.com/watch?v=EJaauh6i3ko
https://www.youtube.com/watch?v=EJaauh6i3ko
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

DĚJEPIS 

 

Seznamte se s významem vlády 

posledních Přemyslovců – Václava II. 

a Václava III. 

Přečíst si text v učebnici na str. 95-

96. 

Tři koruny – díl zábavného 

dějepisného pořadu pro děti. 

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

bgfUWlfhrs 

FYZIKA Procvičte si učivo a podívejte se na 

doporučené webové stránky. 

1) procvičovat látku – učebnice strana 82 

– 85 

2) procvičit si úkoly na straně 85 

3) doporučené webové stránky (k dané 

látce): 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1

762 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1
763 

RUSKÝ JAZYK Procvičte už zvládnutou látku, 

upevněte si znalost písmen azbuky 

a slovní zásoby. 

1. Do školního sešitu napište 

překlad těchto slov azbukou : 

babička, židle, zelí, kocour, 

slon, tužka, křída, banán, 

polévka a stůl. 

2. Potom slova poskládejte a 

napište podle azbuky. 

3. Zopakujte si podle sešitu 

počítání do 20. 

4. Podívejte se na lekci RJ na 

youtube : 

 

Azbuka 

 

Číslovky 1.část 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Procvičujte, opakujte. 
Arbeitsheft S. 25/7, 8 

                       S. 26/10, 11 

                       S. 27/11 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Matematika - učivo si rozvrhni na jednotlivé 

dny - Pokud ti něco nejde na poprvé, nevěš 

hlavu a zkus to druhý den nebo po poradě se 

spolužákem ( on-line!) - Zápisy (opis rámečků) 

do školního sešitu jsou povinné 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lbgfUWlfhrs
https://www.youtube.com/watch?v=lbgfUWlfhrs
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1762
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1762
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1763
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1763
https://www.youtube.com/watch?v=URBzVOAokg8&t=283s
https://www.youtube.com/watch?v=PiFly36X-tE&t=296s
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 Fyzika – kdo ještě neposlal, pošlete, 

prosím, prezentace. Termín je 

prodloužen do 27.3.!  

 

 

 

Dobrovolné :(doplňkové učivo):MATEMATIKA: Opakovaně se můžete vracet   

k testování SCIO, udržujte se ve formě (zlomky, záporná čísla) 

 

 

Jitka Peterová 

Třídní učitelka 7. B 


