
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Kamila Hířová 7. A 14. 4. - 17. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci, 

doufám, že jste o Velikonocích nabrali dostatek sil do dalšího týdne a vrhnete se      

s elánem do nových úkolů . 

Mám radost, že se pomalu, ale statečně rozkoukáváte v naší učebně na Google. Zde 
Vám budou stále více přibývat úkoly a studijní materiály od ostatních vyučujících. Ale 

přesto budou informace uloženy i v týdenních plánech na webových stránkách školy. 

Prosím, sledujte pozorně obě dvě místa. 

Těší mě, že většina z Vás už zvládla přihlášení k portálu „Umíme to“. Byla bych ráda, 
kdyby během tohoto týdne to zvládli všichni, protože je hodně využíván v zadáních 

úkolů. Mohly bychom pak vyhlásit i soutěžní klání o štíty v rámci třídy. 

Novinkou budou konzultace přes videohovor v úterý a ve čtvrtek (M 10.00- 10.30, Čj 

10.35 – 11.05). Chvíli před konzultacemi Vám přijde na Váš školní e-mail pozvánka od 
paní učitelky Holečkové. Někteří už mají natrénováno z naší třídní schůzky. Připravte si 

otázky. 

Pokud byste potřebovali pomoci, zavolejte nebo napište. 

Budu se těšit . 

Kamila Hířová 

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

ČESKÝ JAZYK   Mluvnice  

- Opakování příslovečných 

spřežek 

 

- Stupňování příslovcí 

 

 

 

Přísloví 

 

Literatura 

Sci – fi literatura 

 

 

 

 

Úkoly jsou zadány i v učebně 

Google. 

 

uč. str.  47/2 – Prosím, pošlete na 

mou školní adresu. 

   přečíst uč. str. 49 – žlutá tabulka 

   Podívej se ještě na (nahoře) : 

      Procvičování 1 

      Procvičování 2 

      Procvičování 3 

 

 

  Prezentace  Sci – fi literatura 

 (V prezentaci se zaměřte 

především na J. Verna a R. 

Bradburyho. Ostatní si přečtěte 

jen jako možnou inspiraci nebo 

pokud někoho zajímá tento žánr 

literatury.) 

 

 Podívej se  

 

https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-stupnovani-prislovci-2-uroven/577
https://www.umimecesky.cz/krizovky-mluvnicke-kategorie/26
https://www.umimecesky.cz/pexeso-idiomy-2-uroven/416
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7A_Tydenni-plan-14-17_04_2020_Cj-Scifi_literatura_prezentace.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FdSxSv89PyY
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Zhlédni film Tajemství 

Ocelového města, pro který byl 

předlohou román J. Verna 

Vynález zkázy 

 Referát – J. Verne 

Osnova: 

1. něco o autorovi 

2. co tě zaujalo na životě J. 

Verna 

3. vyjmenuj alespoň 3 

předpovězené vynálezy, nakresli 

je. 

4. vybrané vynálezy z bodu 3 

přiřaď k románu, v kterém byly 

použity 

MATEMATIKA OBSAH TROJÚHELNÍKU  

 

V tomto týdnu se budeme 

podrobněji zabývat trojúhelníky. 

Připomeň si pojmy: strana 

trojúhelníku, výška trojúhelníku a 

kolmice. 

Využij text v učebnici od str. 111 

 

ÚT: Do PS na str. 186 si přepiš 

horní žlutý rámeček z učebnice na 

str. 112. Vzpomeň si, co je výška 

v trojúhelníku. 

Doporučuji shlédnout toto video, 

které ti vysvětlí odvození vzorce: 

odvození vzorce pro obsah 

trojúhelníku – video 

Další video ti ukáže, jak se vzorcem 

počítat: 

vzorový příklad  (výpočet obsahu)  

 

ST: Pokud potřebuješ, připomeň si 

výpočet obsahu ze včerejší hodiny 

a následně se pokus vyřešit úlohy 

v PS str. 187/1,2 

 

ČT + PÁ: v PS vypracuj cvičení 

187/3, 188/4,5 

Kontroly výsledků a průběžné 

konzultace budou možné během 

našich videokonferencí. 

 

Zde můžeš otestovat své 

dovednosti:  on-line procvičování 

(obsah trojúhelníku) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

1. Dobrý den, tento týden si prosím 

opět zopakujte minulý čas prostý 

(Past simple) v několika online 

cvičeních k učebnici Project. 

2. Zahrajte si hru s roboty opět na 

minulý čas. Pozor musíte být rychlí! 

3. Přečtěte si a doplňte pár 

anglických vtipů. Udělejte jen 

cvičení „Tenses basic“ 

1. Past simple practice 

2. Past simple Robots 

3. Vtipy tenses basic 

Vstup do učebny 

https://www.youtube.com/watch?v=av6LSNnepdA
https://www.youtube.com/watch?v=av6LSNnepdA
https://www.youtube.com/watch?v=wsK6QtQn36o
https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=06.+Geometrie&topic=04.+Troj%C3%BAheln%C3%ADk+%E2%80%93+obsah#selid
https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=06.+Geometrie&topic=04.+Troj%C3%BAheln%C3%ADk+%E2%80%93+obsah#selid
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/roboti-past-simple-tense?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/vtipy-nove#ps1466
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjYyMDM4NTNa/tc/NzIzNDE4NzQyNzVa
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

   A.MELNÍKOVÁ 

1. Check your work from last week 

2. Family, listening ex.5a,b/p.13 

3. Practice 

4. Online practice 

1. Answers 

2. Listening 

3. WKBK ex. 4,5,6 

Vocabulary practice 

PŘÍRODOPIS Rozšiřování plodů a semen 

 

- učebnice str. 85 - 86 (přečti si 

text a prohlédni si obrázky) 

 

- do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace 

  Prezentaci najdeš ve své učebně  

 

ZEMĚPIS SEVERNÍ ASIE – SIBIŘ 

V tomto týdnu poznáme 

nejsevernější části Asie 

Prostuduj si text v učebnici na str. 

40 – 41. 

 

Více poznat tento region ti pomůže 

i následující video: 

Ruská divočina - Sibiř 

 

V PS vypracuj str. 19. 

Správné řešení najdeš v pátek      

17. 4. v Učebně  

V Učebně se v úterý objeví 

pracovní list na téma SEVERNÍ 

ASIE 

DĚJEPIS Lucemburkové na českém trůně- 

přečíst text v učebnici na straně 97 

– 99 

 

 

 

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz  

Zápis do sešitu dle prezentace: 

Nástup Lucemburků na český 

trůn 

 

Výukové video 

 

Materiály též najdete v Google 

Classroom 

 

FYZIKA  „Pohyb“ - opakování 

 

Pracovní list – 7F Pohyb 

(příští týden zašlu tento pracovní 

list s výsledky, abyste měli kontrolu 

a věděli, jak jste učivo zvládli) 

mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://docs.google.com/document/d/1dbGyyYw47P9aA0CIPPJyWf85HP5bOirM0raRRgReVxQ/edit?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=c0KKLQRUMlA
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7A_Tydenni-plan-14-17_04_2020_D-Nastup_Lucemburku_na_cesky_trun.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7A_Tydenni-plan-14-17_04_2020_D-Nastup_Lucemburku_na_cesky_trun.pdf
https://edu.ceskatelevize.cz/jan-lucembursky-5e441a6cf2ae77328d0a6c72
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7A_Tydenni-plan-14-17_04_2020_Fy-7F_pohyb.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

Projekty Mein Star jste skvěle 

vypracovali, nezahazujte je!  

 

Řešení úkolů z minulého týdne. 

 

 Tento týden vypracujte pracovní 

list - lekce 1.3.  

Vyplňte připravený pracovní 

list.  PL můžete vytisknout. Kdo 

nemá možnost tisku, tak napíše 

řešení do sešitu. Vypracované 

úkoly vyfoťte a pošlete na adresu. 

PL můžete též vypracovat přímo 

v Google Classroom, pouze jej pak 

uložíte.  

 Trochu zábavy: podívejte se na 

úvodní video filmu pro studenty 

němčiny Nicos Weg (Nicova cesta 

do Německa, Nico je Španěl.). 

Pod videem jsou úkoly k plnění.  

 

E-Learning: poslala jsem Vám 

pozvánku na váš email. Potvrďte ji. 

Děkuji. 

Moje nová adresa: 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

Klíč ke cvičením PS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Google Classroom (PL) 

 Pracovní list Opakování 1  

  

 

 

 

Nicos Weg - Hallo 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

J. SÝKOROVÁ 

Zájmena neurčitá a záporná 

 

89/9 

90/10 a), 12, 13 

 

Učebnice - hnědé rámečky 

  napsat do školního sešitu 

(opět pošlu řešení, abyste si mohli 

porovnat, případně opravit) 

 

RUSKÝ JAZYK Budete číst, psát a zazpíváte si. V učebnici projděte cvičení na 

stranách 45-46. 

Zazpívejte si písničku ze strany 47, 

kterou umíme. 

V pracovním sešitě na straně 43 si 

napište a procvičte nové písmenko. 

Je pod JO a je to písmeno CH. 

 

 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7A_Tydenni-plan-14-17_04_2020_Nj-Klic_ke_cviceni.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7A_Tydenni-plan-14-17_04_2020_Nj-PL-opakovani_1.pdf
https://learngerman.dw.com/de/begrüßungen-auf-deutsch/l-40322767/e-40322851
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POZNÁMKY 

 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 7. A  

kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz 

 

 


