
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová   7.B 27. 4. - 30. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, 

slunečné dny Vás určitě lákají jít ven, sportovat, projít se a to je dobře. Ale bylo by také 

dobře dozvědět se a naučit něco nového, a proto zde na Vás čeká nový týdenní plán. Přeji 

hodně úspěchů při jeho plnění a připomínám naše videosetkání v úterý 5. 5. v 11.00. 

    

                                                                                     Vaše třídní J. Peterová 

    

Milí sedmáci,  

děkuji těm, kteří docházejí do online hodin vždy v úterý v 10:00 hod. a ve čtvrtek v 10:00 

hod. Příště něco řekněte i vy, kteří jen sledujete! Aspoň sdělte – tady Bonifác! Online hodiny i 

týdenní plány jsou povinné, pokud se můžeš zúčastnit. Máš možnost se zeptat mě, pí 

asistentky, spolužáků! Určitě si nelze po měsíci výuky na dálku myslet, že nemusíte pracovat, 

když nevíte termín nástupu do školy. Zkuste cokoli, ale určitě zkoušejte, co sami dovedete!  

Znovu předkládám pro ty, kteří se ještě nepřihlásili do webového systému Umime, neboť 

tento týden máte první zadané úkoly, každý si zde můžete procvičovat - vícekrát, dokud se ti 

nepovedou… Držím palce! 

 

Postupujte následovně: 

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: to už každý z Vás dostal mailem a rodiče přes SMS. 

 

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

 

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

ČESKÝ JAZYK   Mluvnice:  

1. Procvičujte na stránkách „učírna“   

       učivo o slovesech.  

2. Procvičujte zadaná pravopisná   

cvičení na „umimeto“ (umíme 

česky)                             

  Literatura:  

1. Vypracovat úkol Práce s textem 

Anna Falcká – proběhlo v online 

hodině 

2. Prezentace Literatura Karla IV. 

 

  

    1. Slovesa  

    2.  http://www.umimeto.org 

 

 

1. Zadáno v učebně (Classroom)         

2. Prohlédni v učebně, zapiš si do 

sešitu literatury. 

3. Vita Caroli.lnk – najdeš též            

        v učebně      

4. Čtenářské listy                              

 

http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
http://www.umimeto.org/
file:///C:/Users/user/Downloads/Vita%20Caroli.lnk
file:///C:/Users/user/Downloads/Čtenářské%20listy
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3. Přečti ukázku z Vita Caroli. 

4. Čtenářský list – vlastní četba 

                                      

 Sloh: Najdi si informace o Karlu   

IV.        

Zapiš v bodech do sešitu  

literatury!   

                                                                           

 

 

MATEMATIKA Hlavní téma tohoto týdne jsou 

HRANOLY. 

 

PO: Povrch a objem hranolu 

UT: Síť hranolu 

ST: Aplikované úlohy – povrch a  

      objem 

ČT: Samostatný projekt 

 

 

 

PO: Na stranu 198 v PS si 

poznamenej důležité vzorečky pro 

tvou další práci: 

Objem hranolu – uč. str. 148 

povrch hranolu – uč. str. 150 

Poznamenej si i vzorce pro výpočet 

obsahu trojúhelníku, pětiúhelníku a 

různých čtyřúhelníků. 

Shlédni následující videa: 

video-síť trojbokého hranolu 

 

video-hranoly (výklad)  

 

UT: S prací dnes počkej až na 

videokonferenci, kde si ukážeme, 

jak sestrojit (načrtnout) síť 

hranolu. Poté vypracuj: PS str. 

199/ 1, 2, 3 

 

ST: V Učebně pozorně prostuduj 

studijní materiál „Povrch a objem 

hranolu“. Poté vypracuj PS 

200/4,5,6,7 

 

ČT: Dnešní úkol bude opět 

v Učebně , prostuduj si úkol 

s názvem „Hranoly kolem nás“ 

        

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Paní učitelka Melníková : 

1. This week – revision  

2. Unit 1A – Life stages 

3. Reading 

  

 

 

 

 

 

 

1. Worksheet 1– complete the 

exercises with the correct 

form of the verb 

2. SB p. 8 – SB p.8 – ex. 1- 

write the answers in your 

exercise book, take a 

picture of it and send it to 

me 

 

3.  SB p. 8 ex. 2 – read the 

text   and answer the 

questions 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPBK5XoNcCQ
https://www.youtube.com/watch?v=tj5jpX-5QuA
https://drive.google.com/file/d/1GyWyOLOkKerNXH1Ro3M8SPy-dVxXkiyw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eP-eBtsR5riZZHGBHgX3dT0kYvKnjsJ9/view?usp=sharing
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Paní učitelka Libánská : 

 

Téma: Present simple  

ADVERBS OF FREQUENCY 

 

 

Pracuj dle instrukcí, které nalezneš 

od pondělí 27. 4. v Google Učebně 

 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte 

s nepřežvýkavými sudokopytníky, 

stavbou jejich těla, užitkem, 

výskytem. 

Učebnice strana 58-59. 

Prase divoké 

Prase domácí 

Velbloudi 

Hroch obojživelný 

 

ZEMĚPIS Tento týden budeme poznávat  

JIHOVÝCHODNÍ ASII 

 

1. Prostuduj si text v učebnici 

str. 30 – 31 

2. Shlédni video 

 

JV Asie-výklad 

JV Asie-stručný přehled 

 Kambodža-Rudí Khmerové 

video- život v Kambodži 

3. Jako shrnutí vypracuj PS 

str.15 

 

DĚJEPIS 

 

Opakování tématu: Vláda Karla IV.  

 

Vláda Václava IV. - přečíst text 

v učebnici na straně 102 - 103 

  

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Zhlédni video a odpověz na otázku 

v Google učebně. 

 

Zápis dle prezentace v Google 

učebně 

 

FYZIKA   Světelné zdroje – přečíst v 

učebnici, zkusit si otázky za lekcí 

 

výpisky do sešitu z učebnice    str. 

150 - 154  

(příští týden z tohoto tématu bude 

prac.list na procvičení) 

 

RUSKÝ JAZYK V tomto týdnu se naučíte nová 

tiskací písmena azbuky a také jedno 

z nich budete psát.  

Čeká Vás i text ke čtení. 

Učebnice strana 48 – nová písmena – 

CH,Ž,C a JO. Pokuste se přečíst si 

úvodní text „Já chci žít na vesnici.“ 

V pracovním sešitě strana 43-44 je 

https://www.youtube.com/watch?v=rYFIARIP2F4
https://www.youtube.com/watch?v=x1RNoy_Aeh0
https://www.youtube.com/watch?v=rFk59EEAAtI
https://www.youtube.com/watch?v=Yu6Gy92-wxU&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=QF1i61eSeqc
https://www.youtube.com/watch?v=Xq00HfJ5xC4
https://edu.ceskatelevize.cz/teror-rudych-khmeru-v-kambodzi-5e441f16d76ace2c451de1a6
https://edu.ceskatelevize.cz/zivot-v-kambodze-5e441f13d76ace2c451de180
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psací Ž. Naučte se ho psát. 

Nácvik psaní Ž 

Nácvik psaní Ž. 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Budete si osvojovat novou slovní 

zásobu a tvořit rozhovory. 

Uč 37/2 napsat do sešitu 

      37/4 napsat krátký rozhovor (6 - 8 

vět) 

      Slovíčka na str. 44/ S. 36 - 37 

PS 28/14 - Doplňte rozhovor podle 

vlastního uvážení výběrem z 

nabízených slov. 

                                                          

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 

 

 

 

 

 

Zdraví Vás všechny naše paní  

asistentka a nabízí Vám svou pomoc. 

 

Děkuji všem, kteří vypracovali zadaný kvíz 

v "učebně Google" na  

opakování látky z fyziky a gratuluji k 

dosaženým výsledkům! Bačová 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XLxzTWNhMes&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=4EBZjbRudZo
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Dobrovolné:  

 

Ahoj všem, 

 

doufám, že se Vám daří dobře, chtěla bych Vás všechny moc pozdravit a rozptýlit 

s troškou cvičení.   

Už toho v tomto školním roce asi moc společně nestihneme, což mě mrzí, protože 
nás čekalo spoustu aktivit, soutěží, závodů a Olympijské hry! Snad si to vynahradíme 

v příštím školním roce, a to už snad v nových tělocvičnách a na nových sportovištích 
  

Nechci nikoho do ničeho nutit, ale určitě Vám všem prospěje, když si občas zacvičíte, 

zasportujete a trošku se hýbnete, ať jste v kondici. To ale určitě děláte, hlavně když 

je venku tak hezky.  

Domluvte se s rodiči a vyrážejte na kolo, na turistiku, zaběhat si, na procházku 
s pejskem, na brusle, vyndejte si doma švihadlo, míče, posilujte, tancujte atd. atd. 

Kdo si nebude vědět rady, klidně napište a nějakou aktivitu „na míru“ vymyslíme   

 

 

Nezapomeňte se před cvičením protáhnout, jako vždy, nezkoušejte nic nového a 
riskantního, vše rozumně a opatrně, prosím, ideálně pod dohledem, tak jak to znáte 

a jste zvyklí. Hlavně bezpečně a žádné nesmysly, cvičíme přece pro zdraví! 

Uděláte mi radost, když mi pošlete ze cvičení třeba nějakou fotku nebo video, nebo 

když se třeba jen podělíte o výkony a úspěchy (e-mail: 
ludmila.stemberkova@kamenka-celakovice.cz). Letos místo olympijských rekordů 

uděláme nástěnky z vašich výkonů v karanténě  

Moc se na Vás všechny těším, mějte se moc hezky a buďte zdraví! 

 

L. Štemberková 

 

 

Jitka Peterová 

Třídní učitelka 7. B 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ludmila.stemberkova@kamenka-celakovice.cz

