
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Kamila Hířová 7. A 20. 4. – 24. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci, 

tak to vypadá, že vám tímto způsobem budu muset psát o trochu déle, než jsem 
čekala. Děkuju, že se snažíte používat své školní e-maily. Mám radost, že se vám 
daří čím dál tím více využívat Google učebnu, která se plní úkoly, a že se statečně a 

pomalu, ale jistě prokousáváte nahromaděnými zadanými úkoly a poradíte si s 
vypracováním a i jejich zasláním zpět.  I my, učitelé, se vám to snažíme usnadnit a 

věřím, že společnými silami se nám to podaří vyladit. Mějte trpělivost, my se také 
učíme. Vzhledem k delší době vašeho „dálkového studia“, vám od příštího týdne 
přibydou ještě videokonference z anglického jazyka. Vyučující Aj jednotlivých skupin 

se s vámi spojí přes váš školní e-mail. Prosím, sledujte ho pozorně a pravidelně. 

Přibývající příjemné jarní počasí vám umožní strávit delší čas venku v přírodě, tak 

toho nezapomínejte využívat. 

Stále platí, že pokud narazíte na nějaké potíže, tak se ozvěte, e-mailem nebo 

telefonicky. Pokud to bude v mých silách, budu se snažit vám pomoci. 

Budu se těšit na naše pravidelné úterní a čtvrteční setkávání. Mějte se hezky. 

Kamila Hířová 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

 Procvičování shody přísudku 

s podmětem 

 Slovesa – opakování 

mluvnických kategorii 

 

 

 

 Slovesný rod trpný a činný 

 

 

 

 

 

 

  Literatura 

 Žánr fantasy 

 

 

 Videokonference: 

Út 10.35 – 11.05 

 

Portál Umíme to (Domácí úkoly) 

 

  Portál Umíme to (Domácí úkoly) 

 

  Nastuduj si: 

  Prezentace (Google učebna) 

 (Vysvětlím ještě při videokonferenci  

  v Út) 

  Procvičování: 

  Portál Umíme to (Domácí úkoly)   

     

   Přečti: 

   Prezentace (Google učebna) 

   Podívej se (film)  

   

 J. Verne – referát                

   Na zpracování máte ještě tento  

https://www.umimeto.org/
https://www.umimeto.org/
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3NjYyMDM4NTNa
https://www.umimeto.org/
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3NjYyMDM4NTNa
https://www.sledujteto.cz/file/30763/karlik-a-tovarna-na-cokoladu-2005-cz-dab.html/
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Čt 10.35 - 11.05    týden. 

   

 

Úkoly uloženy v Google učebně. 

MATEMATIKA Celý týden se budete poznávat 

LICHOBĚŽNÍK 

 

PO – vzorec pro obvod a obsah 

 

 

UT – konstrukce lichoběžníku 

 

 

 

 

ST – Aplikované úlohy 

 

  ČT – aplikované úlohy  

 

Termíny videokonferencí :  

7.A – úterý a čtvrtek od 10.00 

7.B – pondělí a středa od 10.00 

 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz 

PO:  

Pomocí učebnice (str.115) a videa si 

osvěžte odvození vzorce pro výpočet 

obvodu a obsahu lichoběžníku – vše 

si poznamenejte do PS na str. 189 

 

odvození vzorců - video 

 

V PS vypracuj 190/1,2 

 

UT : Pokus se sestrojit lichoběžníky 

ze cvičení PS 190/3,4 ( nezapomeň 

na náčrt!) 

návod na konstrukci - video 

 

ST: Vypracuj úlohy PS 191/ 6,7,8 

 

ČT:  

Přesuň se na stránky „Umíme 

matiku“ a vypracuj úlohy zadané 

jako domácí úkol. Tyto úlohy si 

můžeš rozložit do několika dní, 

termín vypracování je 29.4. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden si 

odpočineme od online cvičení a 

konečně začneme 1. lekci (Unit 1) 

s tématem „My life“ v naší nové 

zelené učebnici Project 3.  

1. Na straně 8 si ve cvičení 1a 

projděte fáze lidského života. 

Cvičení 1b pak prosím přepište do 

sešitu.  

2. Přečtěte si text ke cvičení 2 o 

Carlově životě a novém domově. 

Následně určete, zda jsou tvrzení 

nad textem pravda či lež.  

3. Projděte si slovíčka k lekci 1A 

včetně „Life stages“ v pracovním 

sešitě na str. 74  

1. Učebnice Project 3 str. 8 

2. Pracovní sešit Project 3 str. 74 

Vstup do učebny 

 

 

 

 

 

 

Videokonference: 

https://www.youtube.com/watch?v=r4WjAKknLwA&t=246s
https://www.youtube.com/watch?v=5KsdjUn_53c
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjYyMDM4NTNa/tc/NzIzNDE4NzQyNzVa
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4. Do komentáře v učebně mi 

napište 10 věcí, které vás 

napadnou, když se řekne „My life“ 

 

 

Po 10.00- 10.35 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

  A.MELNÍKOVÁ 

1. Vocabulary revision 

2. 1D Layla´s new friend 

3. WKBK ex. 1,2,3/p.10 

4. Past simple practice – 

umímeto.org 

 

Videokonference: 

termín po domluvě s paní učitelkou 

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

3. Do the vocabulary quiz in the 

google classroom 

 

4. Read the story on page 14 and 

complete ex. 2 / p. 14, write 

the answers down and send 

them to me. (picture or an 

email) 

 

5. Complete the exercises in your 

book (if you do not have the cd-

no problem, its at the back of 

your wkbk) 

Past simple 

PŘÍRODOPIS 1. Pohyby rostlin - učebnice 

str. 87 - přečti si text a v 

Google učebně máš k 

tématu otázky, které mi 

vypracované vrátíš zpět 

 

2. Krytosemenné rostliny - 

učebnice strana 88 - 

tabulku se znaky 

jednoděložných a 

dvouděložných rostlin si 

zapiš do sešitu 

 

1. Otázky najdeš v Google učebně 

   

 

 

2. Podívej se na dvě krátká videa, 

aby si pochopil rozdíly mezi 

jednoděložnými a 

dvouděložnými rostlinami 

 

video 1 

video 2 

ZEMĚPIS Vzhledem k tomu, že se společně 

ještě dlouho neuvidíme, budete 

nyní samostatně poznávat JIŽNÍ 

ASII (učebnice 26 – 28) 

Po prostudování textu 

v učebnici, zhlédněte video 

popisující život v této oblasti a 

poté vypracujte str. 13 v PS. 

 

výukové video-jižní Asie 

 

Ke zhlédnutí doporučuji film Sedm 

let v Tibetu, zde jen malá 

ochutnávka, pokud někoho upoutá, 

film si určitě najděte. 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-irregular-verbs
https://www.youtube.com/results?search_query=krytosemenn%C3%A9+rostliny
https://www.youtube.com/watch?v=vj7OzEo_rqo
https://www.youtube.com/watch?v=HLk-QpD3j8g
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Sedm let v Tibetu (1997) - trailer - 

české titulky 

DĚJEPIS Seznámit se s obdobím vlády Karla 

IV. 

Přečíst text v učebnici na straně 99 

-101 

 

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Zápis dle prezentace: Vláda Karla IV. 

 Výuková videa: Vláda Karla IV. 

                  Korunovační klenoty 

 

Vše najdete v Google učebně 

FYZIKA Opakování látky – pohyb, síla, 
Newton. pohybové zákony, páka 
– výpočet momentu, kladky 

 

 

Google učebna – vypracovat 
zadaný kvíz=test do 24.4. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

Řešení úkolů z minulého týdne. 

 

Tento týden si zkusíme „Co vše 

umíme“ tzv. příprava na zkoušku / 

test. (Test samozřejmě není!) 

Hören (poslech) - Teil 1,2: přečti 

si pozorně zadání, poslechni si 

dvakrát a zvol odpověd.  

Cvičení si můžete poslechnout i 

v eučebnici (lze i bez přihlášení). 

Část Prüfungstraining. 

Lesen (čtení) - Teil 1,2: přečti si 

text a zvol odpověď.  

Schreiben (psaní) – Teil1 – 

přiřaď slova z nabídky. Teil 2 Napiš 

profil- představ si, že jsi Tanja a 

vytváříš svůj osobní profil na chatu 

nebo sociální síti. Piš v osobě Ich 

… . Vycházej z údajů Teil 1 Tanjas 

Daten. Cvičení vyfoť a pošli na 

email či ulož v Google Classroom. 

 

Trochu zábavy: Podívejte se na 

další pokračování filmu Nicos Weg 

(Nico je Španěl a přicestoval do 

Německa. Umí velmi málo 

německy a učí se. Jako vy. Nebojte 

se, že všemu nerozumíte, Nico je 

Klíč ke cvičením PS  

 Příloha č. 1 

  

 Pracovní sešit str. 32,33,34. 

  

 Poslech  

 Příloha č. 2 

 http://www.mcourser.cz 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Kein Problem 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-ghTsYd58Gg&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=-ghTsYd58Gg&t=48s
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7A-NJ-příloha-č.1-Klíč-ke-cvičení.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7A-NJ-Příloha-č.2-Poslech.mp3
http://www.mcourser.cz/
https://learngerman.dw.com/en/kein-problem/l-37251054
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na tom stejně ne-li hůř). Pod 

videem jsou úkoly k plnění.  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

J. SÝKOROVÁ 

 
PS: 26/11, 27/12 

Uč 1.3 -  S. 36 - přečíst + napsat                  

slovíčka s. 44/S. 36 

RUSKÝ JAZYK V tomto týdnu budete hodně 

opakovat slovní zásobu. 

Také budete překládat a psát. 

Opakování slovní zásoby najdete 

na tomto odkazu: 

https://www.jazyky-

online.info/rustina/obrazkovy-

slovnik.php 

otevřete si jednotlivá témata – 

barvy, zvířata, ovoce, zelenina…a 

trénujte. 

Do školního sešitu přeložte a 

napište azbukou názvy měst: 

Praha, Moskva, Chrudim, Plzeň, 

Ostrava, Brno, Chomutov, Most, 

Kladno, Znojmo. 

POŽADAVKY 
 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 

Prosím, snažte se posílat své práce ze 

svých školních adres, lépe se pak 

zařazují. Děkuji. 

 

 

Kamila Hířová 

Třídní učitelka  

 

https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php

