
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Kamila Hířová 7. A 1. – 5. 6. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci, 

tak zase týden za námi. Čas letí. Začíná nám poslední měsíc školního roku. Tak ani 
nevím, jestli se těšíte na prázdniny??  Možná někteří z vás ani nezaznamenají, že už 
přišly, protože je už mají vlastně teď  . Ale ne, většina z vás se po zásluze na ně 

určitě těší. Tak posílám další úkoly . 

Potřebuji, abyste si přišli vyklidit skříňky v šatnách v tomto týdnu, po domluvě 
nejlépe v pondělí (9.30 - 10.45) a středa (11.00 – 12.00). Na domluvu piště nebo 

volejte. Děkuji. 

A všechno nejlepší k svátku, užijte si ho. Společně ho oslavíme naším osvědčeným 

způsobem, až se uvidíme. 

Mějte se hezky. 

Kamila Hířová 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

 Podmět a přísudek –     

                      opakování 

 

 Shoda přísudku s podmětem 

- procvičování 

 

Literatura 

 Středověká literatura 

v Českých zemích 

 

 

 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 V tomto týdnu budeme 

procvičovat ještě TROJČLENKU 

A POMĚR 

 

Po: aplikované úlohy-trojčlenka 

 

Ut: aplikované úlohy-trojčlenka 

 

St: aplikované úlohy 

 

Čt: poměr a měřítko mapy 

(připomenutí práce s měřítkem 

mapy v on-line hodině ve ST 

nebo ve ČT) 

 

 

Po: vypočítej úlohy v PS na str. 168 

 

 

 

Ut: vypočítej úlohy v PS na str. 169 

 

 

St: V Učebně najdeš on-line testík 

k zopakování učiva na trojčlenku a 

úměrnost 

 

Čt: na základě výkladu v on-line 

hodině vyřeš příklady v PS str. 173 

a 174 
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iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden budeme 

pokračovat v tématu rodina – 

family. 

1. Projděte si a ústně 

zodpovězte cvičení v učebnici 

na str. 13. Kdo bude na online 

hodině, projdeme to spolu. 

2. Vypracujte rodokmen vlastní 

(i nevlastní) rodiny – kromě 

jmen napište i rodinný vztah 

daného člena vzhledem 

k vám. Vyfoťte a pošlete mi 

vaši práci. 

3. Vypracujte online cvičení na 

téma rodina, lidé, vztahy. 

V pondělí v 10:30 je další online 

setkání, kde společně 

probereme zadanou práci. 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

 

1. Učebnice str. 13/3, 4, 5 

2. Family tree  

3. Vocabulary exercise 

 

      Vstup do učebny 

ANGLICKÝ  

JAZYK 

  A.MELNÍKOVÁ 

 

 

1. Reading and listening 

2. Practice 

3. Online practice 

4. Listening practice 

 

 

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz  

 

1. SB p. 17, ex.1, 2, 3 – read 

and listen to the text and do 

the exercises, write the 

answers to exercise 3 in the 

GC document 

 

Listening 

2. Practice 1 

3. Past simple practice 

4. Jungle book chapter 4  

 

PŘÍRODOPIS Lilkovité a miříkovité rostliny 

 

Přečti si text v učebnici a prohlédni 

si obrázky (str. 100 - 103). 

Podle prezentace si udělej zápis do 

sešitu. 

Odpověz na zadané otázky. 

 

Prezentaci a otázky najdeš ve své 

Google učebně. 

 

mailto:iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz
mailto:iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovani-slovicek-rodina-lide-2-uroven/228
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjYyMDM4NTNa/tc/NzIzNDE4NzQyNzVa
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/everyday?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-past-simple-tense-irregular-verbs/190
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ZEMĚPIS AUSTRÁLIE – socioekonomická 

sféra 

1. V učebnici si prostuduj text na 

str. 48-50 

2. Zhlédni videa 

Australské zajímavosti 

 

 

historie osidlování kontinentu – 

video 

 

V PS vypracuj úkoly ze stran 24 a 

25 

 

DĚJEPIS České země za vlády Jagellonců. 

Přečíst text v učebnici na straně 

112-114 

 

 email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz  

 

  Podívej se na video a udělej si  

  výpisky do sešitu podle   

  prezentace v Google učebně. 

   

FYZIKA Opakování – převody základních 

fyzikálních jednotek 
Převody jednotek 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

Řešení úkolů z minulého týdne. 

 

 Procvičení digitálního času 

v němčině a opakování 

předložek am, um, von - bis  

 

 Procvičení názvů místností a 

sloves  

 

 

 

 

 Informace k jazykové & 

fotbalové soutěži pořádané 

Goethe institutem 1:0 pro 

Němčinu – sestavení týmu, 

naše účast ano / ne.  

V GC (společně též na online 

hodině ve čtvrtek) 

 Učebnice str. 53 přehled  

 Pracovní sešit str. 47 cv. 1,2 

(poslechy najdeš v GC) 

   

Učebnice str. 58 část 51  

Pracovní sešit str. 44 cv. 1,2  

Online procvičení slovní zásoby 

na quizletu (obrázky, 

výslovnost) 

 

Sledujte GC a další info též ve 

čtvrtek na online němčině.  

Základní info zde.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gMgmaNns9Wk
https://www.youtube.com/watch?v=gMgmaNns9Wk
https://edu.ceskatelevize.cz/australie-obyvatelstvo-a-osidlovani-kontinentu-5e441f66d76ace2c451de3f4
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek#selid
https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/unt/ver/fus/tnf.html
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Pokyny, zadání a veškeré informace 

najdeš v google classroom.  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

 

Online výuka ve čtvrtek v 8.45 

hod.   

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

J. SÝKOROVÁ 

  Opakování slovíček 

 

Pexeso - úroveň A1, A2 

Téma: Čísla 

           Zvířata farma   

 

 

Umíme německy 

úroveň lehká a střední 

 

Nová slovíčka zapsat do slovníčku 

RUSKÝ JAZYK V tomto týdnu budete hodně 

pracovat s úvodním textem 13. 

lekce, přečtete si nový text a 

procvičíte psaní naučených 

písmen. 

Učebnice strana 54, cvičení 16. 

Učebnice strana 55, cvičení 17 a 

18. 

Pracovní sešit strana 45, 

cvičení 9. 

Pohádka 

 

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 

 

 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Uc1I1GNvPks

