
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová 7. B 20. 4. - 24. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí sedmáci, 

zde máte nový plán na následující týden a doufám, že si s ním hravě poradíte. Také jsem ve 

středu ráda slyšela, že se Vám daří dobře a že distanční výuku zvládáte. Určitě vyzkoušejte 

stránky www.umimeto.org, jsou opravdu pěkně udělané, sama jsem si tam několik cvičení 

zkusila udělat. Mějte se dobře, dávejte na sebe pozor a hodně úspěchů při plnění úkolů. 

 

                                                                                     Vaše třídní J. Peterová 

    

Milí sedmáci,  

děkuji těm, kteří docházejí do online hodin. Díky za vypracované úkoly. Pokud mnozí něco 

neuděláte, je to opravdu na vás. V tuto chvíli je to jen vaše věc, jak poctivě a zodpovědně 

k práci přistupujete! Nikdo vás nebude kárat ani hodnotit nedostatečnou! Nesmírně si vážím 

těch, kteří opravdu jakkoliv posílají! Tak nepolevujte. Uvidíme se v úterý v 10:00 hodin. 

Přeji hodně sluníčka!  

ivana.sekyrova@kamenka-celakovice.cz nebo mob. 739066637. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: v pondělí a ve středu   

pokračujte v procvičování sloves,    

zopakujte na stránkách „učírna“ 

                                 

Každou informaci o slovesech 

pročti, 

každou mluv. kategorii zopakuj! 

Na konci každé stánky je 

jednoduchý 

testík na procvičení přečteného! 

Písemně si procvič z učebnice: 

Literatura:  

Sloh: Najdi si informace o Karlu 

IV. Zapiš v bodech do sešitu 

literatury!                                          

 

 

www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php 

 (tvarosloví-slovesa-obecné inform.- 

  -osoba-číslo-čas-způsob-rod-vid) 

 

  1. učebnice str. 37/2, 3 

2. 38/1 – piš jen správné tvary 

sloves 

 

  

 

Přečti článek Anna Falcká 

 

 

http://www.umimeto.org/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/7B-Anna_Falcka-clanek.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Celý týden se budete poznávat 

LICHOBĚŽNÍK 

 

PO – vzorec pro obvod a obsah 

 

UT – konstrukce lichoběžníku 

 

ST – Aplikované úlohy 

 

ČT – aplikované úlohy  

 

Termíny videokonferencí:  

7. A – úterý a čtvrtek od 10.00 

7. B – pondělí a středa od 10.00 

 

iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz  

 

 

 

PO:  

Pomocí učebnice (str. 115) a videa 

si osvěžte odvození vzorce pro 

výpočet obvodu a obsahu 

lichoběžníku – vše si poznamenejte 

do PS na str. 189 

 

odvození vzorců - video 

 

V PS vypracuj 190/1,2 

 

UT: Pokus se sestrojit lichoběžníky 

ze cvičení PS 190/3, 4 (nezapomeň 

na náčrt!) 

návod na konstrukci - video 

 

ST: 

Vypracuj úlohy PS 191/ 6,7,8 

 

ČT:  

Přesuň se na stránky „Umíme 

matiku“ a vypracuj úlohy zadané 

jako domácí úkol. Tyto úlohy si 

můžeš rozložit do několika dní, 

termín vypracování je 29.4. 

          

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Paní učitelka Melníková : 

1. Present simple revision 

2. Reading 

3. Grammar – p. 7 

 

   alena.melnikovav@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

 

Paní učitelka Libánská : 

Téma: Present simple  

DAILY ROUTINES 

1. Complete the worksheet in 

google classroom or this 

Worksheet  

2. Read the story on p.6 and 

concentrate on the difference 

between the present 

simple/continuous 

 

Reading (also in google 

classroom) 

 

3. Read the grammar box and do 

ex. 5 and 6/p.7 – use the 

presentations I sent to help you 

 

 

 

Pracuj dle instrukcí, které nalezneš 

od pondělí 20. 4. v Google Učebně 

 

mailto:iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=r4WjAKknLwA&t=246s
https://www.youtube.com/watch?v=5KsdjUn_53c
mailto:alena.melnikovav@kamenka-celakovice.cz
https://docs.google.com/document/d/1RJNOP2vcytTFFqf5bkBmBNODOCR16bp5kgu33n1SOXU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PGxcbHXz2C3PCfcG0QKG91ZC_b08WV8u/view?usp=sharing
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS Seznamte se s hlodavci, stavbou 

jejich těla, způsobem života, 

výskytem a možnou nebezpečností 

těchto živočichů. 

Na www.umimeto.org máte také 

zadaný úkol – umimeto -fakta-

poznávání živočichů naší přírody. 

Učebnice strany 55-57. Podívejte 

se také na tyto odkazy. 

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

=iapkdhdFxTM 

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

=5nf-IJzBtxI 

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

=Mr5HOaNEsxQ 

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

=UJj2iT4We0c 

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

=C74_vJxGy5E 

ZEMĚPIS Vzhledem k tomu, že se společně 

ještě dlouho neuvidíme, budete 

nyní samostatně poznávat JIŽNÍ 

ASII (učebnice 26 – 28) 

 

Po prostudování textu v učebnici, 

shlédněte video popisující život 

v této oblasti a poté vypracujte str. 

13 v PS. 

 

výukové video-jižní Asie 

 

Ke zhlédnutí doporučuji film Sedm 

let v Tibetu, zde jen malá 

ochutnávka, pokud někoho upoutá, 

film si určitě najděte. 

Sedm let v Tibetu (1997) - trailer - 

české titulky 

DĚJEPIS 

 

Seznámit se s obdobím vlády Karla 

IV. 

Přečíst text v učebnici na straně 99 

-101 

 

lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz  

Zápis dle prezentace: Vláda Karla 

IV. 

Výuková videa: Vláda Karla IV. 

 Korunovační klenoty 

 Vše najdete v Google učebně 

 

FYZIKA Opakování látky – pohyb, síla, 

Newtonové pohybové zákony,  

páka – výpočet momentu, kladky 

Google učebna – vypracovat 

zadaný kvíz do 24.4. 

 

RUSKÝ JAZYK V tomto týdnu budete hodně 

opakovat slovní zásobu. 

Také budete překládat a psát. 

Opakování slovní zásoby najdete 

na tomto odkazu: 

https://www.jazyky-

online.info/rustina/obrazkovy-

slovnik.php 

Otevřete si jednotlivá témata – 

barvy, zvířata, ovoce, zelenina a 

trénujte. 

http://www.umimeto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=iapkdhdFxTM
https://www.youtube.com/watch?v=iapkdhdFxTM
https://www.youtube.com/watch?v=5nf-IJzBtxI
https://www.youtube.com/watch?v=5nf-IJzBtxI
https://www.youtube.com/watch?v=Mr5HOaNEsxQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mr5HOaNEsxQ
https://www.youtube.com/watch?v=UJj2iT4We0c
https://www.youtube.com/watch?v=UJj2iT4We0c
https://www.youtube.com/watch?v=C74_vJxGy5E
https://www.youtube.com/watch?v=C74_vJxGy5E
https://www.youtube.com/watch?v=HLk-QpD3j8g
https://www.youtube.com/watch?v=-ghTsYd58Gg&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=-ghTsYd58Gg&t=48s
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Do školního sešitu přeložte a 

napište azbukou názvy měst: 

Praha, Moskva, Chrudim, Plzeň, 

Ostrava, Brno, Chomutov, Most, 

Kladno, Znojmo. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

V tomto týdnu budete číst a 

seznámíte se s novou slovní 

zásobou. 

PS 26/11, 27/12 

Uč 1.3 -  S. 36 - přečíst + 

napsat slovíčka s. 44/S. 36 

            

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 

  Český jazyk – pracovní listy 

 

 

 

 

 

Zdraví Vás všechny naše paní 

asistentka a nabízí Vám svou pomoc. 

 

Jitka Peterová 

Třídní učitelka 7. B 


