
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Kamila Hířová 7. A 11. - 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci, 

posílám slunečný pozdrav do příštího poněkud zmrzlého týdne.  

Jen mi, prosím, nezmrzněte úplně. Trochu se mi zdá, že polevujete v práci. Na 

zahřátí posílám další balík úkolů . Vydržte.  

A posílám poděkování a pozdrav rodičům, aby i jim vydržely síly . 

Prosím, na tento týden máte jeden speciální úkol. U tohoto týdenního plánu bude 

připojen dotazník  pro Vaše  sebehodnocení, abychom  zjistili, jak vám se pracuje      
a  „studuje na dálku“  z  Vašeho pohledu.  Prosím, vyplňte podle skutečnosti do       

15. 5. 2020. 

Ještě jednou připomínám, používejte pro školní komunikaci výhradně svůj školní e-

mail. Děkuji. 

Mějte se hezky. 

Kamila Hířová 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

 Částice a citoslovce 

 

 

 

 Slovní druhy – opakování 

 

 

 

 Podstatná jména – 

opakování pravopisu psaní 

koncovek 

 

Literatura 

Starověká literatura II.  

- Literatura starověkého Řecka 

 

 

 Úkoly zadány v Google 

učebně + procvičování na 

portálu Umíme česky 

v sekci Domácí úkoly 

 

 Procvičování na portálu 

Umíme česky v sekci 

Domácí úkoly 

 

 

 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 nás čeká kapitola 

POMĚR 

 

 

  Ut: Poměr-základní úlohy 

Po:  

Z Učebny si na stranu 149 v PS 

(2.díl) poznamenejte důležité 

pojmy z této kapitoly, najdeš je 

pod názvem-POMĚR 

 

Ut:  

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

 

 

 

 

St – upevňování pojmů 

 

 

  Čt – Postupný poměr 

 

 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz 

poměr-krácení, rozšiřování,  

základní tvar 

 

V PS vypracuj stranu 150 

 

 

St:  

V PS vypracuj stranu 151 

 

 

 

Čt:  

V PS vypracuj stranu 152 a 153 

 

 

Správné výsledky k úlohám v PS 

najdeš vždy na konci týdne 

v učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden se 

zaměříme na Past simple questions 

(otázky v minulém čase prostém) a 

přečteme si další díl seriálu Sweet 

Sue and Smart Alec 

1. Přečtete si příběh „A surprise 

for Smart Alec“ v učebnici na 

straně 10  

2. Zopakujte si, jak se tvoří otázky 

v minulém čase prostém u 

slovesa být (to be) a u 

ostatních sloves (učebnice str. 

11/3, 4, 5) 

3. Vypracujte online cvičení na 

umimeanglicky.cz 

V pondělí v 10:30 je další online 

setkání, kde společně probereme 

cvičení z učebnice. 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Učebice str. 10 

2. Učebnice str 11/3, 4, 5 

3. Past simple questions and 

negatives 1  

4. Past simple questions and 

negatives 2 

      Vstup do učebny 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

A. MELNÍKOVÁ 

1. Invitations  

2. Online practice 

3. Past simple Quiz 

4. Jungle book 

1. Review of invitations, WKBK 

p.11/ex.5 

2. Everyday English 

3. Go to GC and do the QUIZ 

4. Read and listen to chapter 2 

PŘÍRODOPIS Růžovité rostliny 

Učebnice str. 90 - 93 (přečti si text a 

prohlédni si obrázky). 

Udělej si zápis podle prezentace. 

 

Prezentace i otázky máš v Google 

učebně 

https://www.youtube.com/watch?v=zvUKLh-Q0TM
https://www.youtube.com/watch?v=zvUKLh-Q0TM
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-tense-questions-negatives-2-uroven/1703
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-tense-questions-negatives-2-uroven/1703
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-questions-negatives-2-uroven/4300
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-questions-negatives-2-uroven/4300
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjYyMDM4NTNa/tc/NzIzNDE4NzQyNzVa
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/everyday?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Vypracuj odpovědi na otázky a pošli 

mi je zpět ke kontrole. 

ZEMĚPIS Tento týden dokončíme kapitolu 

VÝCHODNÍ ASIE 

Nejprve si ještě pomocí 

následujícího videa připomeň 

vše zajímavé  

východní Asie 

 

V PS vypracuj úkoly na straně 16 

DĚJEPIS Jan Hus – opakování, vypracuj 

pracovní list  

Husité- přečti si text v učebnici na 

straně 105 -106 

Zápis si udělej podle prezentace 

Podívej se na film Jan Žižka 

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

Prezentaci, pracovní list i film 

najdeš v Google učebně. 

FYZIKA Opakování + procvičování  

– převody fyzikálních jednotek 

Vypracujte cvičení na webu: 

Jednotky míry 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 Řešení úkolů z minulého týdne. 

 Procvičování sloves (nové 

sloveso besuchen), nové slovní 

zásoby (zejména dny, školní 

předměty) 

 Poslech  

 Další pokračování Nicos Weg 

nach Deutschland.  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

  V Google Classroom.  

  Online cvičení v GC  

  Pracovní list v Google Classroom 

  Video v GC 

  Video v GC  

 

Online výuka ve čtvrtek v 8.45 hod. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

J. SÝKOROVÁ 

 

Zahlen 

 

 

 Uč. 40/11 - napsat číslice slovy 

do sešitu 

 

 Meine Klubkarte - str. 40/12 

(odpovědi na otázky) do sešitu 

        Slovíčka str. 44 - Seite 39. - 40. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AOnJA_D2Dqk
https://www.umimematiku.cz/jednotky_miry
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

RUSKÝ JAZYK V tomto týdnu si procvičíte počítání 

do 20 a vyjádření toho, kolik je komu 

let. 

Také se naučíte psát poslední 

písmeno 13. lekce – C-c. 

Učebnice strana 50, cvičení 6 a 7, 

strana 51, cvičení 8. 

Počítání 1-20. 

Pracovní sešit strana 44 – nácvik 

písmena C-c. 

 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. 

 

 

Prosíme o objektivní a pravdivé sebehodnocení za období od 11. 3. – 30. 4. 2020. 

Sebehodnocení vyplňte do 15. 5. 2020 prostřednictvím 

elektronického formuláře nebo prostřednictvím mobilního 

telefonu pomocí QR kódu (formulář vyplnitelný z mobilních 

přístrojů). QR kód uvádím vpravo. 

Formulář naleznete na této adrese  

„SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA PŘI VÝUCE NA DÁLKU“ 

 

 

 

 

Kamila Hířová 

třídní učitelka 7. A 

kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=PiFly36X-tE
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJUMVJDMVlLWEdHUzlUWUFMSUFUSEtVVVhaSC4u

