
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Kamila Hířová 7. A 4. - 7. 5. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci, 

tak opět po týdnu Vás zdravím a posílám další zásobu úkolů. Je jich o trochu méně, 
protože ten další týden je také příjemně zkrácený.:-)Využijte ho k načerpání nových 

sil a pobytu venku. 

Budu se těšit na vaše práce. Těší mě, když se vám práce daří. A některé se Vám 

vydařili obzvlášť.:-) Přeji Vám hodně dalších zdarů. Vydržte a nevzdávejte to. 

Kamila Hířová 

 

 

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

ČESKÝ JAZYK   Mluvnice 

 Procvičování slovesných 

tvarů 

 

 

 Předložky 

 Spojky 

 

 

Literatura – Starověká literatura  

                  (Egypt a Indie) 

 

Sloh – Popis rostliny  

 

 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 a vypracuj 

úkoly v Google učebně 

 

 Zadání z minulého týdne  

 

V Google učebně 

MATEMATIKA V tomto týdnu pokračujeme 

v tematickém okruhu HRANOLY 

Po – upevňování  

 

Ut – aplikované úlohy z praxe 

 

 

St – shrnutí, ověření  

 

Čt – zlomky a desetinná čísla 

        (upevňování) 

 

Po: V PS vypracuj stranu 201 

 

 
 
Ut: V PS vypracuj úlohy na straně 

202 

 

 

St – vypracuj V PS stranu 203, 

hotovou stranu odevzdej 

prostřednictvím Učebny, kde je 

k tomu připraven úkol 

 

 

 

Čt – dnes najdeš úlohy 

k upevňování v „Umíme matiku“, 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz  

čekají tam na tebe v podobě 

domácí úlohy 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden se 

zaměříme na „The Tale of Peter 

Rabbit“ spisovatelky Beatrix Potter 

1. Koukněte na video z odkazu  

2. Odpovězte na zadané kvízové 

otázky k příběhu (najdete 

v učebně) 

3. Vypracujte stranu 5 ve vašem 

workbooku 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

1. The Tale of Peter Rabbit  

Vstup do učebny 

 

ANGLICKÝ  

JAZYK 

A. MELNÍKOVÁ 

1. This week we are going to 

practice PAST SIMPLE 

2. Reading  

3. Listening and reading 

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Quiz in google classroom 

 

 

2. Read the text and choose the 

best answer – the text is in 

Google classroom 

 

3. The jungle book – read and 

listen to the first chapter 

 

PŘÍRODOPIS Lipnicovité rostliny 

 

Přečti si text a prohlédni obrázky v 

učebnici (str. 119-121). 

 

Podle prezentace si udělej zápis do 

sešitu. 

 

 

  Prezentace je v Google učebně. 

 

  Při zdravotní vycházce do přírody si   

  vyrýpni jednu rostlinku trávy i s 

  kořeny a prohlédni si její části 

 

 

DĚJEPIS Mistr Jan Hus - přečti si text 

v učebnici na straně 104-105 

 

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz  

   Zápis si udělej podle prezentace 

   Podívej se na video 

   Prezentaci a video najdete     

   v Google učebně 

ZEMĚPIS V tomto týdnu budeme poznávat 

VÝCHODNÍ ASII 

Pročti si text v učebnici na straně 

32-36 

Čína - konec polity jednoho dítěte 

 

Tokio 

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.youtube.com/watch?v=fErRjperZiM
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjYyMDM4NTNa/tc/NzIzNDE4NzQyNzVa
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/konec-politiky-jednoho-ditete-v-cine-5e4424952773dc4ee4139db5
https://edu.ceskatelevize.cz/tokio-5e441f18d76ace2c451de1ce
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Východní Asie - výklad 

 

Železnice (rychlovlaky) 

FYZIKA   Světelné zdroje – procvičení 

 

vypracuj pracovní list Světlo  

Světlo -příloha 

- neposílat! 

(příští týden vám zašlu list 

vypracovaný, ať si jej zkontrolujete 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

Řešení úkolů z minulého týdne. 

 

 Procvičíme dny v týdnu a 

předměty  

 

 

 Zopakujeme slovní zásobu 

(doplňování slov do textu)  

 

 

 Naučíme se dvě slovesa haben 

a besuchen  

 

 Další pokračování Nicos Weg 

nach Deutschland.  

 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

V Google Classroom.  

 

Zadání v Google Classroom, online 

cvičení  

Pracovní sešit str. 45 cv. 4,5 

 

Pracovní list v GC  

 

Středa online výuka  

 

Video v GC  

 

Projdeme cvičení v PS a také v 

pracovním listě. Proto tato cvičení 

doporučuji udělat ještě před naší 

online schůzkou. Termín schůzky 

aktuálně vypíšu v Google 

Classroom. 

NĚMECKÝ  

JAZYK 

J. SÝKOROVÁ 

Im Jugendklub 

  Uč str. 38 – cv. 5 

    Slovíčka str. 44 

  Přečíst 

  Odpovědět na otázky do ŠS 

  Seite 38 

RUSKÝ 

JAZYK 

Budete číst, překládat, odpovídat 

na otázky a procvičíte si slovní 

zásobu v obrázkovém slovníku. 

Jako bonus-písnička 

1. Učebnice strana 48- znovu si 

přečtěte úvodní text. 

2. Učebnice strana 49- pokuste 

se zvládnout cvičení 1,3,4 

3. V obrázkovém slovníku si 

procvičuj slovíčka témat, 

která jsme probrali: 

Obrázkový slovník. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V0McVDNJ3P8
https://www.youtube.com/watch?v=y9FoKntBG2M
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/7A_Fy-Světlo.pdf
https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

4. Poslechni si a třeba i zazpívej 

písničku: 

Písnička - azbuka a zvířata. 

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): 

 

Fyzika - Můžete se kouknout na výkladová videa k světlu: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM 

 

 

 

Kamila Hířová 

třídní učitelka 7. A 

https://www.youtube.com/watch?v=YPHliiUc7zg
https://www.youtube.com/watch?v=IQmunPeqiAY
https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM

