
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová 7. B 14. 4. - 17. 4.2020 

PŘEHLED 

   Moji milí sedmáci, 

   dnes zde najdete kromě zadané práce i přístupová hesla na www.umimeto.org . Tady si 

budete procvičovat látku pěknou formou. Takže: pro umíme matiku, angličtinu, fakta a 

němčinu máte jen jedno společné heslo – procvičování. 

Pro umíme česky zašlu heslo sms. 

Postupujte takto:  

1) Běžte na stránku www.umimeto.org  

2) Klikněte na 'Přihlásit se' a vytvořte si účet.  

3) Po vytvoření účtu klikněte na 'Jsem student'.  

4) Zadejte heslo. 

 

   Přeji Vám pěkné dny, buďte zdraví a dávejte na sebe pozor! 

 

                                                                     Vaše třídní J. Peterová 

Milí sedmáci,  

zdravím vás po Velikonocích. Některým děkuji za povedená přání… Tento týden zopakujeme 

slovesa na stránkách, které uvádím v plánu. Určitě si vypracujte testíky, které jsou pod každou 

slovesnou kategorií, abyste věděli, jak zvládáte. Písemně pak vypracujte z učebnice 1 cvičení. 

Dokončete pracovní listy z literatury, měli byste jich mít zatím pět. Tento týden jen čtěte svou 

knihu! Slohové práce byly zatím čtyři. Pracujte, abyste měli radost, že si vše umíte již 

rozvrhnout! Od některých moc vypracovaného nedostávám…  

Opatrujte se, držte se! ivana.sekyrova@kamenka-celakovice.cz nebo mob. 739066637.  

 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: zopakujte si  slovesa 

 

Přečíst a zopakovat přehled na    

stránkách „učírna“       

                                   

Každou informaci o slovesech 

pročti, každou mluv. kategorii 

zopakuj! 

Na konci každé stánky je 

jednoduchý 

testík na procvičení přečteného! 

 

 

Tvarosloví slovesa – osoba, číslo, 

čas, způsob, rod, vid)  

 

 

 

 

 

 

http://www.umimeto.org/
http://www.umimeto.org/
http://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_jmena_obecne_informace.php
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

 

Písemně do školního sešitu, nebo 

na papír k založení do tvé složky 

ČJ! 

 

Literatura: 

Čtěte svou knihu libovolného     

žánru! 

 

Sloh:  

jen pro ty, kteří ještě neodevzdali     

všechny 4 postupně zadané práce! 

 

učebnice str. 40/1  

 

 

Vypracuj: 

čtenářský list – viz příloha 1.  

 

 

1. Jeden můj podivný den….  

2. Co mě napadá…  

3. Porovnání výuky doma a …  

4. Přání k Velikonocům  

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 si můžeš otestovat své 

dovednosti:  on-line procvičování 

(obsah trojúhelníku) 

          

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Paní učitelka Melníková : 

1. Present simple practice 

2. Present continuous - revision 

3. Online practice – umímeto.org 

 

1. Present simple worksheet –  

You can print it, or write the 

answers in your exercise book 

2. Present continuous 

presentation 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7B_Tydenni_plan_14-17_04_2020_Priloha_Ctenarsky_list.docx
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://docs.google.com/document/d/1wyHbA7rvasbsvhm5WCJPzYrPzAOGevNejFLTygkGASk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18OsvVDjBGOAUzdHq4C0ILyop7rgGlDqiGNlcsTcKwVg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18OsvVDjBGOAUzdHq4C0ILyop7rgGlDqiGNlcsTcKwVg/edit?usp=sharing
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

 

 

Paní učitelka Libánská: 

  Téma: Easter (Velikonoce) 

3. Cvičení  

 

 

Pracuj dle instrukcí, které nalezneš 

od pondělí 13. 4. v Google Učebně 

 

PŘÍRODOPIS Seznam se se způsobem života, 

tvarem těla a výskytem kytovců. 

Učebnice strany 66-67. 

https://www.youtube.com/watch?v

=iVeon69Zh28 

https://www.youtube.com/watch?v

=4U20UtkXnLY 

https://www.youtube.com/watch?v

=lBko8YT9Lmo 

 

ZEMĚPIS SEVERNÍ ASIE – SIBIŘ 

V tomto týdnu poznáme 

nejsevernější části Asie 

 

1. 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 Zopakovat si „pohyb“. 

 

 

pracovní list – 7F Pohyb 

 (příští týden zašlu tento prac. list 

s výsledky, abyste měli kontrolu a 

věděli, jak jste učivo zvládli) 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-continuous
https://www.youtube.com/watch?v=iVeon69Zh28
https://www.youtube.com/watch?v=iVeon69Zh28
https://www.youtube.com/watch?v=4U20UtkXnLY
https://www.youtube.com/watch?v=4U20UtkXnLY
https://www.youtube.com/watch?v=lBko8YT9Lmo
https://www.youtube.com/watch?v=lBko8YT9Lmo
https://www.youtube.com/watch?v=c0KKLQRUMlA
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7B_Tydenni_plan_14-17_04_2020_Nastup_Lucemburku_na_cesky_trun.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7B_Tydenni_plan_14-17_04_2020_Nastup_Lucemburku_na_cesky_trun.pdf
https://edu.ceskatelevize.cz/jan-lucembursky-5e441a6cf2ae77328d0a6c72
https://edu.ceskatelevize.cz/jan-lucembursky-5e441a6cf2ae77328d0a6c72
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7B_Tydenni_plan_14-17_04_2020_Prilopha_7F_pohyb-.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

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. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Budete procvičovat, opakovat a 

pracovat s číslovkami. 

PS 23/4 

                                                     

            25/7  (uspořádat slovosled) 

                                                     

              25/8  (doplnit) 

                                                     

              26/10 a, b  (spojit slova 

tak, aby vznikla číslovka, tu pak 

napsat 

slovem)                                          

                                             

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Dějepis – pracovní list. 

 Fyzika – pracovní list. 

 Český jazyk – pracovní list 

 

 

 

 

Zdraví Vás všechny naše paní 

asistentka a nabízí Vám svou pomoc. 

 

 

Jitka Peterová 

Třídní učitelka 7. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


