
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Kamila Hířová 7. A 18. – 22. 5. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci, 

Chtěla jsem poděkovat Vám za to, že jste v případě potřeby pomohli rodičům      
s  připojením na online třídní schůzky a rodičům za účast. Mé poděkování patří také 
těm, kdo vyplnili přiložený dotazník. Zvládli jste to téměř všichni. Je prima zjištění, že i 

na dálku spojení funguje a můžu se na Vás spolehnout. Vy víte, že to „spolehnutí“ je 

pro mě velmi cenné. 

Posílám další zásilku úkolů na příští týden. Moji milí, ještě nejsme u konce, ještě 
nebalíme a věřte, že s úsměvem to půjde o něco lépe . Vydržte. A tak Vám přeji 

příjemné usměvavé dny nad úkoly a slunečné venku. 

Kamila Hířová 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

 Slovní druhy – opakování 

 

 

 

 Podmět  - opakování, 

                            druhy podmětu 

 

Literatura 

Starověká literatura II.  

       -Literatura starověkého Říma 

         a Předního východu 

 

 

 

 

 Procvičování na portálu 

Umíme česky v sekci 

Domácí úkoly 

 

 Úkoly zadány v Google 

učebně + procvičování na 

portálu Umíme česky v sekci 

Domácí úkoly 

 

 

 

 Přečti si prezentaci, zapiš si 

zápis do sešitu a vypracuj 

úkoly v Google učebně 

 

 

MATEMATIKA POMĚR, SOUSTAVA SOUŘADNIC 

 

Po: aplikované úlohy-poměr 

 

Ut: Soustava souřadnic 

 

 

St: pravoúhlá soustava souřadnic 

 

Po: v PS vypracuj úlohy ze str. 

154 

 

Ut: na str. 156 v PS si překresli 

obrázek z učebnice na str. 92 

(nahoře) a přepiš popis grafu -ř 

řádků pod obrázkem 

 

Vypracuj PS 157/1,2 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Teorie ke konstrukci grafu a 

sestavení tabulky bude probírána 

na hodině ve středu (7. B) a ve 

čtvrtek  (7. A) 

Čt: přímá a nepřímá úměrnost – 

graf (učebnice str. 93 – žlutý 

rámeček) 

 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz 

St: Vypracuj PS 157/ 3,4 a 

158/5,6 

 

 

 

Čt: PS 158/7,8 práce s grafem a 

tabulkou 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden se opět 

zaměříme na otázky v minulém 

čase prostém (Past simple 

questions) 

1. Udělejte si poslechové cvičení 

v učebnici str. 11/6a,b 

2. Vypracujte strany 6 a 7 ve 

vašem workbooku 

V pondělí v 10:30 je další online 

setkání, kde společně probereme 

zadanou práci. 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Učebnice str. 11/6a,b 

2. Workbook str. 6 a 7 

      Vstup do učebny 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

A.MELNÍKOVÁ 

1. Past simple practice 

 

2. Writing 

 

 

3. Reading 

 

 

1. Irregular verbs  

 

Sentence completion 

2. WKBK p. 11 ex. 6 – write 

about your friend, take a 

picture of it and send it to 

my email 

Read the story in GC and mark the 

statements T or F 

PŘÍRODOPIS  Brukvovité rostliny 

 Břízovité rostliny 

 

  Přečti si text v učebnici (str. 94-96) 

  a prohlédni si obrázky. 

  Podle prezentace si udělej zápis do  

  sešitu.       

 

 Prezentace a otázku najdeš 

ve své Google učebně. 

 

  Při pobytu v přírodě si všímej rostlin 

  a pokus se najít ty, které patří do   

  skupiny brukvovitých nebo  

  břízovitých. 

 

https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjYyMDM4NTNa/tc/NzIzNDE4NzQyNzVa
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-simple-tense-irregular-verbs-2-uroven/1372
https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-past-simple-tense-irregular-verbs/229
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

V učebně odpověz na jednoduchou 

otázku. 

ZEMĚPIS ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ ASIE 1. V PS vypracuj stranu 21  

 

Zamysli se, kterou asijskou zemi 

bys rád navštívil. Podrobný úkol 

najdeš v Učebně pod titulkem  

ASIJSKÉ ZEMĚ 

 

DĚJEPIS Průběh husitských válek – přečti si 

text na straně 106 -108 

Udělej si zápis do sešitu podle 

prezentace a nakresli si do sešitu             

3 husitské zbraně. Obrázek mi 

můžeš poslat vyfocený na můj 

email. 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

   Podívej se na videa. 

Prezentaci a videa najdeš v Google 

učebně. 

 

FYZIKA Stín – přečíst si látku v učebnici, 

zkusit si otázky za lekcí str. 160 

Výpisky z učebnice str. 157 - 159  

 (příští týden z tohoto tématu 

bude pracovní list na 

procvičení) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 

 Řešení úkolů z minulého týdne. 

 Témata a úkoly na tento týden:  

 Procvičování sloves – zejména 

slovesa „haben“ a slovní zásoby 

 

 Online procvičení slovesa 

„haben“ a dva online krátké 

kvízy  

 

 Zopakování „Schufächer“  - 

video  

 

 Další pokračování filmu pro 

studenty němčiny Nicos Weg 

nach Deutschland. 

 

 Opakování slovíček lekce 1.3 – 

online cvičení na quizletu  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 V Google Classroom 

  

  Pracovní list v Google Classroom  

   

 

  Informace, zdroje a pokyny najdeš    

  v Google Classroom. 

 

 

 

 

 

 

Online výuka ve čtvrtek v 8.45 hod 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

J. SÝKOROVÁ 

Im Jugendklub 

 PS str. 19  

 Dokončit všechna slovíčka 

 

 

str. 44 - 45 

RUSKÝ 

JAZYK 

  Tentokrát se zaměříme na sloveso  

  chtít v 1, 2. a 3. osobě čísla  

  jednotného.  

Také si procvičíte měkkou 

výslovnost a psaní nových písmen 

z 13. lekce. 

 Učebnice strana 51, cvičení 9 

a 10.   

    POZOR na čtení o před přízvukem  

    jako a. 

 Učebnice strana 52, cvičení 

10c), a cvičení 11 a 12. 

 

 Pracovní sešit strana 44, 

cvičení 6. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

  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. 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

FY - Můžete si prohlédnout výuková videa k tématu „Stín a zatmění Měsíce“: 

https://www.youtube.com/watch?v=d29qwPCoHSQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ijZvxi-Toko 

https://www.youtube.com/watch?v=27zQFKzJLMY 

 

 

 

Kamila Hířová 

třídní učitelka 7. A 

kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d29qwPCoHSQ
https://www.youtube.com/watch?v=ijZvxi-Toko
https://www.youtube.com/watch?v=27zQFKzJLMY

