
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová 7. B 6. 4. - 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, 

tak zase nový plán. Já vím, už by to chtělo být ve třídě a vidět se a popovídat si. Ale 
budiž Vám útěchou, že tentokrát toho nebude tolik, protože do tohoto týdne zasahují 
prázdniny. Velikonoce prožijte co nejlépe, neseďte pořád jen u počítače, běžte se 

proběhnout na zahradu, do lesa…Moc Vás všechny zdravím. 

                                                                      

Vaše třídní J. Peterová 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: písemně na papíry, 
které si zakládáte a přinesete do 

školy, až nastane ten správný 
čas… 

  Číslovky – dokončení - učebnice 

 

Procvičování na  

„Škola s nadhledem“ 

 

Slohová práce: kdo ještě 
nesplnil - napiš mi email se 

všemi náležitostmi, jaké má 
dopis, porovnej domácí výuku 
s výukou ve škole. Email bude 

mít úvod, hlavní část, závěr! 

Literatura: 

  Pracovní list č. 4 Opakování 

Čtěte si své knihy, pište do 
čtenářského deníku. 

 Písemně z učebnice: str.35/5 

   (papírová padesátikoruna již 

    není, jen kovová!) 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/p

rofil/prehled (2. st. Český jazyk 

literatura, 7. roč. 

  1. Doplň vi, ví / vy, vý 1,2 

  2. Práce s textem - Pramínek  vlasů  

  3. Přísudek slovesný a jmenný) 

 

 

   

Pracovní list č. 4 

Pracovní list č. 4 - část 2 

 

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 

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 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7B_Priloha_c1_CJ.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7B_Priloha_c1_CJ_cast2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk&t=1053s
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

rovnoběžníku najdeš i 

v učebnici 105/1 a 109/1 
 

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 

Paní učitelka Melníková : 

1. Začínáme novou knihu, alespoň 

tématicky, čeká nás trochu 

opakování - this week – Present 

simple 

2. Present simple practice 

3. Writing 

 

 

Paní učitelka Libánská: 

Téma: My favourite film character 

1. Zkontrolujte si řešení cvičení 

z minulého týdne (SB 76/3) 

2. Napište mi 5 vět o své oblíbené 

filmové postavě podle této 

osnovy: 

1. What is his/her name? 

2. Who created him/her? 

3. What film does he/she 

appear in? 

4. What does he/she look like? 

Why do you like this character? 

 

1. Příloha č. 1 Prezentace- Present 

simple – read through it 

 

2. Video 1 – watch the video and 

do the online exercises under 

the video 

3. Write 10 senteces about your 

live in the present simple and 

send them to my email 

 

 

 

1. Řešení najdete v Google Učebně. 

2. Věty pište přímo v Google 

Učebně do dokumentu, který 

tam budete mít od pondělí 6. 4. 

připravený. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0Ff2Cjlkvo
https://www.youtube.com/watch?v=a0Ff2Cjlkvo
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-simple
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS Krátký týden – krátká kapitola! 

Seznamte se s chobotnatci, 

stavbou jejich těla, výskytem a 

zástupci. 

V učebnici na straně 65-66 si 

přečtěte o slonech. 

Podívejte se na tyto odkazy: 

Slon indický 

Slon africký 

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) 

DĚJEPIS 

 

Opakování tématu: Přemyslovci 

Vyplň pracovní list a zašli na 

email: 
lenka.sudova@kamenka-
celakovice.cz 

Pracovní list: 
 

Příloha - Přemyslovci 

FYZIKA Zopakovat si výpočet momentu Pracovní list - Moment 

(Příští týden zašlu tento pracovní list 

s výsledky, abyste měli kontrolu a 

věděli, jak toto učivo zvládáte.) 

RUSKÝ JAZYK Budete psát nové písmeno a číst. V pracovním sešitě na straně 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 

V tomto týdnu pracujte s učebnicí 
UČ S. 32/15 a, 16  (přepsat do sešitu 

a doplnit) 

Slovíčka S. 34 - 35 (doplnit celou 

lekci) 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Vypracovat 

  Dějepis – pracovní list. 

  Fyzika – pracovní list. 

  Český jazyk – pracovní listy 

 

Zdraví Vás všechny naše paní 

asistentka a nabízí Vám svou pomoc. 

 

Jitka Peterová 

Třídní učitelka 7. B 

https://www.youtube.com/watch?v=eUG6huq5TC4
https://www.youtube.com/watch?v=_0Kca05JWfE&t=404s
https://www.youtube.com/watch?v=0onRFP7KaZY
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7B_Tydenni_plan_6-9_04_2020_Priloha-Premyslovci.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7B_Tydenni_plan_6-9_04_2020_Priloha-Fyzika.pdf

