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PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci, 

tak zase týden za námi. Posílám úkoly na následující týden. Myslím, že si s nimi už 
hravě poradíte. Věřím, že vytrváte v práci na dálku, jinou možnost bohužel nyní 

nemáme. 

Chválím ty, kterým se daří odevzdávat úkoly do učebny. Znovu doporučuji, 
vypracovávejte je pravidelně, aby se vám nehromadily. Statečně se to daří zatím asi 

polovině z vás. Věřím, že ostatním se to brzy v rámci jejich možností podaří také. 

V průběhu příštího týdne bych ráda informovala rodiče, jak se nám to společně daří. 

Přeji hodně sil a pěkný zkrácený týden. 

Kamila Hířová 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

● Slovesa – opakování 

mluvnických kategorií 

 

● Slovesný rod činný a trpný 

 

 

 

● Předložky 

 

Literatura 

 Starověká literatura   

    -Epos o Gilgamešovi 

 

Sloh 

 Prostý popis – popis rostliny 

                         

 

 Procvičování na portálu 

Umíme to v sekci Domácí 

úkoly 

 Úkoly zadány v Google 

učebně 

 

 Úkoly zadány v Google 

učebně + procvičování na 

portálu Umíme to 

v Domácích úkolech. 

 

 

 Přečti si prezentaci a 

vypracuj úkoly v Google 

učebně 

 

 Úkoly zadány v Google 

učebně (na úterní 

videokonferenci 28. 4. vám 

tento úkol ještě upřesním, 

tak ho vypracujte až potom) 

 

MATEMATIKA Hlavní téma tohoto týdne jsou 

HRANOLY. 

 

PO: Povrch a objem hranolu 

 

 

PO: Na stranu 198 v PS si 

poznamenej důležité vzorečky 

pro tvou další práci: 

Objem hranolu – uč. str. 148 

povrch hranolu – uč. str. 150 

Poznamenej si i vzorce pro 

výpočet obsahu trojúhelníku, 

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

 

 

 

UT: Síť hranolu 

 

 

 

ST: Aplikované úlohy – povrch a  

      objem 

 

ČT: Samostatný projekt 

 

čtyřúhelníků. 

Shlédni následující videa: 

video-síť trojbokého hranolu 

 

video-hranoly (výklad)  

 

UT: S prací dnes počkej až na 

videokonferenci, kde si 

ukážeme, jak sestrojit 

(načrtnout) síť hranolu. Poté 

vypracuj: PS str. 199/ 1, 2, 3 

 

ST: V Učebně pozorně prostuduj 

studijní materiál „Povrch a objem 

hranolu“. Poté vypracuj PS 

200/4,5,6,7 

 

ČT: Dnešní úkol bude opět 

v Učebně , prostuduj si úkol 

s názvem „Hranoly kolem nás“ 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden se opět 

zaměříme na Past simple (minulý 

čas prostý) u pravidelných a 

nepravidelných sloves.  

1. Nejlépe společně v online hodině 

si projdeme všechna cvičení ze 

strany 9 učebnice Project 3.  

2. Vypracujte stranu 4 ve vašem 

workbooku 

3. Podle cvičení 7 v učebnici 

napište 7 vět o životě nějaké osoby 

z vaší rodiny či o někom jiném, 

koho máte rádi  

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Učebnice Project 3 str. 9 

2. Pracovní sešit Project 3 str.4  

Vstup do učebny 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

A. MELNÍKOVÁ 

B. This week – Invitations 

 

C. Invitations – practice 

 

Free time activities 

1. SB p. 15 ex.3A – complete 

the sentences 

 

2. SB p. 15 ex.4 – choose 

three situations and write a 

dialogue using the ideas  

 

WBKB p.11 ex. 4,5 

PŘÍRODOPIS     Jednoděložné rostliny    

        Liliovité 

       

 

● prezentaci a otázky k 

vypracování máš v Google 

učebně 

https://www.youtube.com/watch?v=vPBK5XoNcCQ
https://www.youtube.com/watch?v=tj5jpX-5QuA
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjYyMDM4NTNa/tc/NzIzNDE4NzQyNzVa
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

● přečti si text v učebnici str. 

114-116 

● podle prezentace si udělej 

zápis do sešitu 

● napiš odpovědi na otázky o 

liliovitých rostlinách 

 

● nezapomeň mi práci poslat 

zpět ke kontrole 

ZEMĚPIS Tento týden budeme poznávat  

JIHOVÝCHODNÍ ASII 

1. Prostuduj si text v učebnici 

str. 30 – 31 

2. Shlédni video 

 

JV Asie-výklad 

JV Asie-stručný přehled 

 Kambodža-Rudí Khmerové 

video- život v Kambodži 

Jako shrnutí vypracuj 

PS str. 15 

DĚJEPIS Opakování tématu: Vláda Karla IV.  

 

 

Vláda Václava IV. - přečíst text 

v učebnici na straně 102 - 103 

  

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

    Zhlédni video a odpověz na otázku  

     v Google učebně. 

 

Zápis dle prezentace v Google 

učebně 

FYZIKA    Světelné zdroje – přečíst  

v učebnici, zkusit si otázky za lekcí          

 

 

 

Výpisky  -do sešitu z učebnice               

        str. 150 - 154 

(Příští týden z tohoto tématu bude 

prac.list na procvičení.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

Řešení úkolů z minulého týdne. 

 

Tento týden začneme novou lekci. 

Protože se učíme na dálku, budeme 

pracovat jinak než ve škole. 

Začneme novou slovní zásobou. 

 Napiš si slovíčka nové lekce – 

pouze část!  

Slovíčka všech lekcí jsem uložila 

v materiálech v Google Classroom. 

Klíč – v Google Classroom  

  

 

  

  

 Učebnice str. 58 – část 48,49,50,52  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QF1i61eSeqc
https://www.youtube.com/watch?v=Xq00HfJ5xC4
https://edu.ceskatelevize.cz/teror-rudych-khmeru-v-kambodzi-5e441f16d76ace2c451de1a6
https://edu.ceskatelevize.cz/zivot-v-kambodze-5e441f13d76ace2c451de180
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Můžeš procvičovat poslechem 

(opakovat) či hravěji v Quizletu.  

 

 Naučíme se dny v týdnu.  

Procvičte si výslovnost a čtení v 

quizletu. Čtěte a opakujte nahlas. 

Procvičte si slovíčka různým 

způsobem (vpravo nabídka) 

 Naučíme se předměty ve škole.  

Vyplň pracovní list, doplň 

k obrázkům předměty, najdeš i ty, 

které nejsou v učebnici, ale máš je 

ve škole. Procvič si předměty na 

quizletu.  

 A stále sledujeme, jak se má 

Nico v Německu. Tentokrát 

téma „Buchstabieren“ 

 

 Dobrovolné cvičení – procvičení 

poslechu (první dvě cvičení- 

poslouchej a zatrhni, co slyšíš) 

Online „výuka“ v úterý od 12.45 

– (cca 30 min.). Pozvánku pošlu 

na váš email v úterý před 

schůzkou. Budeme se setkávat na 

zoom. 

Projedeme nejasnosti, dotazy, 

slovní zásobu.  

Slovní zásobu k procvičení lekcí 

1.2,1.3 1.4. vždy najdeš v Google 

Classroom. Můžeš procvičovat. 

 

 

 

 Wochentage - Quizlet 

 

 

  

 Schulfächer PL– v Google Classroom 

 Schulfächer - Quizlet  

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

J. SÝKOROVÁ 

Im Globus 
● Uč 37/2 napsat do sešitu 

            37/4 napsat krátký rozhovor 

             (6 - 8 vět)  

● Slovíčka na str. 44/ S. 36 – 37 

 

● PS 28/14 - Doplňte rozhovor 

podle vlastního uvážení 

výběrem z nabízených slov. 

 

RUSKÝ JAZYK  V tomto týdnu se naučíte 

nová  tiskací písmena azbuky 

a také jedno z nich budete 

psát.  

 Čeká Vás i text ke čtení. 

 Učebnice strana 48 – nová 

písmena – CH, Ž, C a JO. 

Pokuste se přečíst si úvodní 

text „Já chci žít na vesnici.“ 

 V pracovním sešitě strana 

43-44 je psací Ž. Naučte se 

ho psát. 

  Nácvik psaní Ž 

Nácvik psaní Ž. 

https://quizlet.com/338466756/wochentage-dny-v-tydnu-flash-cards/
https://quizlet.com/501201493/schulfacher-skolni-predmety-flash-cards/
https://www.youtube.com/watch?v=XLxzTWNhMes&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=4EBZjbRudZo
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 FY - Děkuji všem, kteří vypracovali zadaný 

kvíz v "učebně Google" na 

opakování látky z fyziky a gratuluji k 

dosaženým výsledkům!  K. Bačová 

 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 

 

 

Mgr. Kamila Hířová 

Třídní učitelka 7. A 


