
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka    Kamila Hířová 7. A 6. 4. – 8. 4.  2020 

PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci, 

Tak zase týden za námi. Jsem ráda, že slyším od kolegů o vaší svědomité studijní činnosti. 

Mám radost.  

Děkuji za spolupráci vaši i vašich rodičů při zakládání třídní skupiny na WhatsAppu pro 

„rychlé spojení“ a i vytvoření Google učebny. Jsem ráda, že jsme se tam sešli všichni. 

 Týdenní tabulky budou platit i dál, jen prezentace, pracovní listy a další úkoly najdete i 

v učebně. A budou zde přibývat. Také nám učebna, mně i mým kolegům, umožní lépe sledovat, 

jak se vám ve studiu daří. 

Posílejte, prosím, jen ty práce, které si vyučující vyžádají. Ostatní zakládejte na dobu, až se 

uvidíme. 

Nezapomínejte se občas protáhnout, nejlépe na čerstvém vzduchu.:-) 

I v této neobvyklé situaci Vám přeji veselé a spokojené Velikonoce.  

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice  

-Opakování pravopisu psaní skupin mě, 

mně  

 

-Tvoření příslovcí a příslovečné 

spřežky přečíst uč. str. 46-47 – žlutá 

tabulka 

 

Literatura + sloh 

Velikonoce  

- přečti si prezentaci Popis 

– zpracuj referát: 

 

1. Jak se určuje termín Velikonoc a 

jak dostaly svůj název? 

2. Vypiš alespoň 5 velikonočních 

zvyků. 

 

Procvičování 1 

Procvičování 2 

 

Podívej se ještě na (dole) 

Procvičování 3 

Procvičování 4 

 

 

Prezentace Popis  

Velikonoční šifrování-pranostiky 

Prac. list –Velikonoční týden 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-me-mne-ve-slove-3-uroven/2415
https://www.umimecesky.cz/strilecka-psani-me-mne-ve-slove?source=explicitExercise
https://www.pancelcino.cz/prislovce-stupnovani-a-prislovecne-sprezky/
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-sprezky-2-uroven/8537
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/prislovecne-sprezky/prislovecne-sprezky-online-test
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7A_Týdenní-plán_06-08_04_2020-Priloha-ČJ-Popis-prezentace.pdf
https://decko.ceskatelevize.cz/hry/velikonocni
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7A_Týdenní-plán_06-08_04_2020_Priloha-ČJ-Velikonoce-scaled.jpg
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3. Vysvětli, co je pašijový týden 

(název jednotlivých dní) 

4. Najdi alespoň 3 pranostiky nebo 

přísloví vztahující se 

k Velikonocím. 

5. Napiš popis pracovního postupu na 

téma - upečeni velikonočního 

beránka, malováni velikonočních 

kraslic nebo pletení pomlázky 

Osnova: a)pomůcky 

             b)suroviny 

             c)vlastní postup 

             d)zdobení 

Možno doplnit obrázkem.:-) 

 

MATEMATIKA Tento týden budeme podrobně 

poznávat  ROVNOBĚŽNÍKY  

1. V učebnici kapitola začíná na  

str. 107. Informace jste si již opisovali 

do školních sešitů.   

 

2. Kdo chce, může si stručně 

vypracovat přehled do PS (3. díl)  

na str. 179 

 

3. Postup konstrukce rovnoběžníku 

najdeš i v učebnici 105/1 a 109/1 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní email: 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz 

PO: 

1. Shlédni video: 

konstrukce čtyřúhelníků 

 

U všech konstrukčních úloh prováděj 

náčrtek (dostatečně velký, vše si do 

něj zakresli), postup nemusíš 

zapisovat. 

 

2. Vypracuj: PS str. 180/ 1,2,3,4 

 

 

ÚT:  

1. Vypracuj PS str. 181/5,6,7 

 

 

ST:  

1. Na stranu 183 v PS  si poznamenej 

vzoreček  pro výpočet obsahu 

rovnoběžníku z učebnice na str. 110 

nebo shlédni video 

Video: odvození obsahu rovnoběžníku 

2. Vypracuj PS 183/1 a 184/2 

 

Výsledky k úlohám z PS si ve středu 

(dříve tam nebudou) zkontroluj 

v Učebně Google 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Tématem týdne budou tentokrát 

Velikonoce – „Easter“ 

K jaru a velikonocům patří i zvířata a 

jejich mláďata. 

1. Easter vocabulary game 

 

2. The great egg hunt story 

3. Pexeso farm animals 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk&t=1053s
https://www.youtube.com/watch?v=a0Ff2Cjlkvo
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/speak/the-great-egg-hunt
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-animals_farm-2-uroven?source=explicitExercise
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1. Naučte se a procvičte si velikonoční 

slovní zásobu. 

2. Pusťte si příběh „The great egg 

hunt story“ (nevadí, když nebudete 

rozumět úplně všemu) 

3. Zahrajte si online pexeso se zvířaty 

z farmy 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Vstup do učebny 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

1. My family p.12 

2. Reading 

3. Practice  

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

 

4. Page 12/ex. 1/ a,b – write the 

answers in your exercise books 

5. Read the text and do ex.3/p.13 – 

write the answers in your exercise 

book 

6. Wkbk.p.8 

 

 

PŘÍRODOPIS Květ 

 

-přečti si text v učebnici (82-84) 

-zapiš si do sešitu zápis podle přiložené 

prezentace 

 

 

  Prezentace - Květ 

 

  -zapiš zápis a nakresli do sešitu 4 

obrázky (tyčinku a pestík, květ s 

rozlišenými květními obaly a 

okvětí) 

  -pokud můžeš na zahradu nebo jdeš 

na zdravotní vycházku do přírody, tak 

si prohlédni třeba květ třešně nebo 

jiné rostliny a podívej se na jeho 

stavbu 

ZEMĚPIS V učebnici přeskočíme několik kapitol, 

kterým bych se chtěla věnovat osobně. 

Proto nás v tomto týdnu bude čekat 

CENTRÁLNÍ ASIE  uč. str. 38 

1. V učebnici si pročtěte text str. 

38-39 

2. Doporučuji shlédnout i video 

Centrální Asie  

Vypracuj v PS str. 18 

(výsledky budou ve středu v Učebně 

Google) 

https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjYyMDM4NTNa/tc/NzIzNDE4NzQyNzVa
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7A_Týdenní-plán_06-08_04_2020_Priloha_PR-kvet.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=0onRFP7KaZY
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DĚJEPIS Opakování tématu: Přemyslovci 

Vyplň pracovní list a zašli na email: 

 lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz 

Pracovní list: Přemyslovci 

FYZIKA Zopakovat si výpočet momentu 

 

 

Pracovní list - Moment 

(Příští týden zašlu tento prac. list 

s výsledky, abyste měli kontrolu a věděli, 

jak toto učivo zvládáte.) 

 

RUSKÝ JAZYK Budete psát nové písmeno a číst. V pracovním sešitě strana 43 se 

naučte psát JO – vypadá stejně jako 

JE, jen má nad sebou 2 tečky. 

V učebnici si přečtěte cvičení na 

straně 43 a 44. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 
Děkuji všem, kteří mi poslali projekt 

Mein Star – všem odepíši. Skvělé 

práce, jste moc šikovní!! Kdo neposlal – 

dávám další šanci příští týden!  

Tento týden zopakujeme lekce 1.3. 

Vypracujeme krátká cvičení Das kann 

ich schon (To už umím)- PS str. 41 

/cv.1,2,3 a 42 / 5,6.  

A procvičíme také poslech. Schüler 

und Hobbys (Žáci a koníčky). 

Video je interaktivní a vždy se 

pozastaví a musíš vypracovat úkol. 

Klikni na zelenou šipku a uvidíš, zda 

bylo tvé řešení správné. Zcela dole máš 

úkoly napsané (jako nápověda). Většinu 

otázek už umíš odpovědět. Zkus si 

přehrát video i několikrát. Nová 

slovíčka (schifahren- lyžovat, 

schwimmen-plavat, gehen-jít, tauchen 

– potápět se. Napiš si je do Vokabeln).  

Procvič si jazyky a země (napiš si do 

sešitu Deutsch – zemi a jazyk, které 

se hodí k obrázku. Nepřepisuj celý PL!) 

E-Learning: děkuji za poslání adresy. 

Zvykáte si nyní pracovat s google 

classroom, proto chvíli počkáme a 

budeme pokračovat, jako nyní.  

Pracovní sešit str. 41 cv. 1,2,3 

Pracovní sešit str. 42 cv. 5,6 

Pracovní sešit str. 39 cv. 3 

 

 

Schüler und Hobbys - video 

 

 

 

 

 

Länder und Sprachen 

Příloha č.1 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7A_Týdenní-plán_06-08_04_2020-Priloha-Přemyslovci-PL.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7A_Týdenní-plán_06-08_04_2020_Priloha-FY_PL_Moment.odt
https://de.islcollective.com/video-lessons/schuler-und-hobbys
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Moje nová adresa: 

Klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

JANA 

SÝKOROVÁ 

 

UČ S. 32/15 a, 16  (přepsat do sešitu a 

doplnit) 

Slovíčka S. 34 - 35 (doplnit celou lekci) 

 

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. 

 

 

 

Kamila Hířová 

Třídní učitelka 7. A 

 


