
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová   7. B 1. 6. - 5. 6. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, 

tentokrát nemohu začít jinak, než přáním k Vašemu pondělnímu svátku. Přeji Vám tedy hodně 

hezkých dní, zážitků a úspěchů. A samozřejmě hlavně hodně zdraví. Před sebou máte jeden 

z posledních týdenních plánů. Věřím, že si s ním opět poradíte, vydržte, Vaše snaha bude 

oceněna. Těším se na naše pravidelné úterní videosetkání. 

 

                                                                                     Vaše třídní J. Peterová 

 

Milí žáci, 

začal nám červen. Přeji vám krásný první den tohoto týdne, kdy máte všichni svátek! Ať jste 

zdraví, ať máte příjemné všechny červnové dny, kterými se blížíme k prázdninám! Těším se 

zase v úterý v 10:00 hodin. Pořád platí, že pokud potřebuješ, můžeš psát nebo volat… 

 

Zdraví Ivana Sekyrová. 

ivana.sekyrova@kamenka-celakovice.cz nebo mob. 739066637. 

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

ČESKÝ JAZYK      Mluvnice:  

1. Přečti si v učebnici učivo o slovní 

zásobě a tvoření slov. 

2. Procvičujte v systému 

„umimecesky.“ Dokončete 

chybějící cvičení.               

  Literatura:  

1. Vlastní četba – jen pro opozdilce 

2. Pracovní list – fantasy literatura                    

    

  Sloh:    

1. Vypracuj charakteristiku literární 

nebo filmové postavy (jen pro 

opozdilce) 

 

1. Učenice str. 70 – 75 

Úkoly najdeš v učebně! 

 

2. Pravopis a větné členy 

         

 

1. Čtenářský list  

 

2. Pracovní list najdeš v učebně, 

zde jej také vyplň! 

 

 

 

1. Pomocnou osnovu najdeš    

v učebně. 

        Charakteristiku vypracuj zde!           

MATEMATIKA V tomto týdnu budeme procvičovat 

ještě TROJČLENKU A POMĚR 

 

Po: aplikované úlohy-trojčlenka 

Ut: aplikované úlohy-trojčlenka 

 

Po: vypočítej úlohy v PS na 

str.168 

 

Ut: vypočítej úlohy v PS na str. 

169 

 

 

St: V Učebně najdeš on-line 

http://www.umimeto.org/
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St: aplikované úlohy 

 

Čt: poměr a měřítko mapy 

(připomenutí práce s měřítkem 

mapy v on-line hodině ve ST nebo 

ve ČT) 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz  

testík k zopakování učiva na 

trojčlenku a úměrnost 

 

Čt: na základě výkladu v on-line 

hodině vyřeš příklady v PS 

str.173 a 174 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Paní učitelka Melníková : 

1. Reading  

2. Reading comprehension 

3. Grammar revision 

 

 

 

 

Paní učitelka Libánská : 

Téma: Past simple (irregular verbs) 

 

1. Read the story on page 10 

2. SB p. 11 ex. 2 – complete the 

sentences in ex. 2, write the 

answers in the GC document  

3. SB p. 11/ex. 3, 4 and 5 Write 

the answers in your exercise 

book, take a photo of it and 

send it to me 

Pracuj dle instrukcí, které nalezneš 

od pondělí 1. 6. v Google Učebně a 

také na umimeanglicky.cz v sekci 

Domácí úlohy. 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte 

s hmyzožravci, jejich způsobem 

života, stavbou těla a zástupci. 

Učebnice strana 68-69. 

Krtek obecný. 

Ježek západní. 

Rejsci - samice s mláďaty. 

V google učebně budete mít zase 

připravené jednoduché otázky 

k tématu. 

ZEMĚPIS AUSTRÁLIE – socioekonomická 

sféra 

 

1. V učebnici si prostuduj text na 

str.48-50 

2. Shlédni 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 

lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz  

Podívej se na video a udělej si 

výpisky do sešitu podle prezentace 

v Google učebně. 

 

mailto:iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz
mailto:iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=OE0mJT_az1g
https://www.youtube.com/watch?v=d8y6WsX8N9Y
https://www.youtube.com/watch?v=xNLnaIDD4Uk
https://www.youtube.com/watch?v=gMgmaNns9Wk
https://edu.ceskatelevize.cz/australie-obyvatelstvo-a-osidlovani-kontinentu-5e441f66d76ace2c451de3f4
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
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FYZIKA Opakování – převody základních 

fyzikálních jednotek. 

 

Převody jednotek. 

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. 

NĚMECKÝ 

JAZYK  

Opakování slovíček. 

Pexeso - úroveň A1, A2 

Téma: Čísla 

          Zvířata - farma   

 

Umíme německy 

úroveň lehká a střední 

 

Nová slovíčka zapsat do slovníčku. 

 

Dobrovolné:  

Ahoj všem, 

doufám, že se Vám daří dobře, chtěla bych Vás všechny moc pozdravit a rozptýlit s troškou 

cvičení.   

Už toho v tomto školním roce asi moc společně nestihneme, což mě mrzí, protože nás čekalo 

spoustu aktivit, soutěží, závodů a Olympijské hry! Snad si to vynahradíme v příštím školním 

roce, a to už snad v nových tělocvičnách a na nových sportovištích. 

Nechci nikoho do ničeho nutit, ale určitě Vám všem prospěje, když si občas zacvičíte, 

zasportujete a trošku se hýbnete, ať jste v kondici. To ale určitě děláte, hlavně když je venku 

tak hezky.  

Domluvte se s rodiči a vyrážejte na kolo, na turistiku, zaběhat si, na procházku s pejskem, na 

brusle, vyndejte si doma švihadlo, míče, posilujte, tancujte atd. atd. Kdo si nebude vědět rady, 

klidně napište a nějakou aktivitu „na míru“ vymyslíme   

Nezapomeňte se před cvičením protáhnout, jako vždy, nezkoušejte nic nového a riskantního, 

vše rozumně a opatrně, prosím, ideálně pod dohledem, tak jak to znáte a jste zvyklí. Hlavně 

bezpečně a žádné nesmysly, cvičíme přece pro zdraví! 

Uděláte mi radost, když mi pošlete ze cvičení třeba nějakou fotku nebo video, nebo když se 

třeba jen podělíte o výkony a úspěchy (e-mail: ludmila.stemberkova@kamenka-celakovice.cz). 

Letos místo olympijských rekordů uděláme nástěnky z vašich výkonů v karanténě  

Moc se na Vás všechny těším, mějte se moc hezky a buďte zdraví! 

L. Štemberková 

 

Jitka Peterová 

Třídní učitelka 7. B 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+Převody+jednotek#selid
https://www.youtube.com/watch?v=Uc1I1GNvPks
mailto:ludmila.stemberkova@kamenka-celakovice.cz

