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PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci, 

posílám pozdravy a další zásobu úkolů, abyste mi nezaháleli . 

Moc chválím ty, které vytrvávají v pravidelné práci a i ty, kterým se navrátila vůle 

ještě vydržet. Je to i pro mě radost a povzbuzení do další práce. Vzájemná podpora 

se počítá . 

Mějte se hezky. 

Kamila Hířová 

 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

 Slovní druhy – opakování 

 

 

 

 Přísudek  - opakování, 

                            druhy přísudku 

 

Literatura 

 Středověká literatura ve 

světě 

 

 

 

 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  

I tento týden budeme pokračovat v 

tematice přímé a nepřímé 

úměrnosti a jejich grafů 

 

Po: Nepřímá úměrnost -podrobnosti 

na on-line hodině v pondělí (7.B) a 

úterý (7.A) 

Ut: graf nepřímé úměrnosti 

 

St nebo Čt: přímá a nepřímá 

úměrnost (trojčlenka) – 

podrobnosti na on-line hodině ve 

středu (7.A) a ve čtvrtek (7.B).V 

Po:  

1. Zopakuj si informace 

z minulého týdne zhlédnutím 

této prezentace 

   Přímá úměrnost 

 

Vypracuj v PS cvičení 159/9 

Z učebnice str. 94 si opiš informace 

ze žlutých rámečků do PS na str. 

160 

V Učebně na tebe čeká úkol k 

vypracování – pravoúhlá soustava 

souřadnic 
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hodině si propočítáme a zapíšeme 

vzorové úlohy. 

 

Pá: aplikované slovní úlohy řešené 

trojčlenkou 

 

 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz 

 

   Nepřímá úměrnost 

Ut: V PS vypracuj str. 161 

 

 

 

St nebo Čt: Na základě práce v on-

line hodině vypracuj úlohy z PS 

166/1,2 

 

 

 

Pá: Vypočítej úlohy z PS (dbej na 

správný zápis trojčlenky) 

166/3,4 a 167 / 5,6,7,8 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden se 

budeme věnovat tématu rodina 

– family. 

1. Přepište si do sešitu tabulku 

z učebnice str. 12/1a 

2. Přečtěte si povídání o rodině 

Chloe 12/2 

3. Udělejte si jednoduchá cvičení 

na čtení s porozuměním na 

téma family 

4. Zkuste i poslech s porozuměním 

na stejné téma 

V pondělí v 10:30 je další online 

setkání, kde společně 

probereme zadanou práci. 
marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

1. Učebnice str. 12/1a,b 

2. Učebnice str. 12/2 

3. Family - reading 

4. Family - listening 

      Vstup do učebny 

 

ANGLICKÝ  

JAZYK 

A.MELNÍKOVÁ 

 

Past simple revision 

Unit 1 Cultture 

Listening  

 

 

 

 

 

Questions and negatives 1 

             Questions and negatives 2 

SB p.16/ ex. 1,2,3 

 

Listening p.16,   

 

 Do the exercises, write the 

answers in your exercise book, take 

a picture and send it to me 

https://www.umimeanglicky.cz/porozumeni#ps1909
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-porozumeni-anna/2
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjYyMDM4NTNa/tc/NzIzNDE4NzQyNzVa
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alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

Jungle book chapter 3 in GC 

PŘÍRODOPIS Bukovité a vrbovité rostliny 

 

Učebnice str. 97-99 - přečti si text 

a prohlédni si obrázky. 

Udělej si zápis podle prezentace. 

Odpověz na otázku v Google 

učebně. 

Prezentaci a otázku máš ve své 

učebně. 

Při pobytu v přírodě najdi zástupce 

bukovitých a vrbovitých rostlin a 

prohlédni si listy a tvar koruny. 

 

ZEMĚPIS Začínáme spolu poznávat nový 

kontinent-AUSTRÁLIE 

1. Prostuduj text v učebnici na 

str. 44-47 

 

 

2. Trocha zábavy 

Austrálie - song 

 

 

3. Výklad-prezentace 

Austrálie-výklad 

 

 

4. V PS vypracuj str. 23 

DĚJEPIS Husitství- opakování: vypracuj 

pracovní list v Google učebně. 

Vláda Jiřího z Poděbrad – učebnice 

strana 109-111 

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Podívej se na videa a zápis do 

sešitu  si udělej podle prezentace 

v Google učebně. 

FYZIKA  Stín, zatmění Měsíce – procvičení  vypracuj prac. list Stín - 

neposílat! 

           (uložen v Google učebně) 

Příští týden vám zašlu list 

vypracovaný, ať si jej 

zkontrolujete. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

Řešení úkolů z minulého týdne. 
 

Tento týden téma Schule,  

Schulfächer, Präpositionen  

(předložky), haben  

 Sloveso „haben“ – procvičení  

 
 Slovní zásoba (část z učebnice 

str. 58 – části 48,49, 50) – 

V GC (společně též na online 

hodině ve čtvrtek) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=EV-HEk9sM5E
https://www.youtube.com/watch?v=EV-HEk9sM5E
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online procvičení na quizletu 

(obrázky, výslovnost, hravé 

možnosti učení slovíček) 

 Kvíz s vyhodnocením – 

gramatika, slovesa, slovní 

zásoba  

 Krátký jazykový kvíz –3 

otázky  

 Video – další pokračování film 

pro studenty němčiny Nicos 

Weg tentokrát téma „Zahlen“ 

(číslovky)  

 
Doporučené: 

 Procvičení školních předmětů 

– online jazykové hry  

 
klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

Informace, zadání a pokyny 

najdete  v Google Classroom.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Online výuka ve čtvrtek v 8.45 

hod.   

Chválím vás za aktivitu a práci. 

 

NĚMECKÝ  

JAZYK 

J. SÝKOROVÁ 

Aktionsseiten  

práce v PS 

 

 str. 30 - podle cv. 1 Mein 

Star napsat  o idolu 

(informace najít na internetu 

-  

 zde jako ukázka J. Bieber) 

 

 str. 34 - doplnit Teil 1 a Teil 
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 str. 35/1 - napsat 

RUSKÝ 

JAZYK 

 

V tomto týdnu budete hodně 

číst a pracovat v pracovním 

sešitě. 

Učebnice strana 53, cvičení 

13,14 a 15. Soustřeď se na 

tvrdou výslovnost ruského Ž. 

Pracovní sešit strana 44, 

cvičení 7 a strana 45, cvičení 8. 

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. 

 

 

Kamila Hířová 

třídní učitelka 7. A 

kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz 
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