
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová   7. B 11. 5. - 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, 

máte za sebou už dva měsíce distanční výuky, která není jednoduchá. Nutí Vás k mnohem větší 

samostatnosti a zodpovědnosti za to, jak zvládáte zadané učivo. Mnoho z Vás si poradilo velice 

dobře a já Vám za Vaši snahu děkuji.  

Také bych zde chtěla poděkovat Vašim rodičům, kteří Vám pomáhají a pro něž je stávající 

situace také velice složitá. Příští týden se zase uvidíme a uslyšíme v úterý v 11.00, jako obvykle.  

 

Těším se na Vás. 

Vaše třídní J. Peterová 

 

Moji milí žáci,  

děkuji vám, kteří se účastníte online hodin vždy v úterý v 10:00 hodin, a ve čtvrtek v 10:00 hod. 

Naposledy nás bylo, myslím, 13, ale přenos nebyl kvalitní. Připomínám, že procvičování 

z mluvnice většinou zadávám v systému „umimeto“. Stále čekám na ty. Kteří se ještě 

nepřihlásili…Myslím, že procvičování zde je příjemnější než opisování cvičení z učebnice. A 

někteří jsou skutečně velmi pracovití, a to mě moc těší! Těší mě i práce těch, kteří nemají hned 

splněno! 

 

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

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

ČESKÝ JAZYK   Mluvnice:  

1. Procvičujte na stránkách 

„učírna“ Příslovce! Své znalosti si 

zkontrolujte malým testem pod 

informacemi!      

2. Procvičujte pravopisná cvičení na 

„umimeto“ (umíme česky), kdo 

nestihl vypracovat, pokračuje 

v tomto týdnu.    

3. Písemně z učebnice k založení 

nebo do sešitu!   

  Literatura:  

1. Zopakujte si učivo Dobrodružná 

literatura  

Doporučeny filmy: Vinnetou rudý 

gentleman, Páni kluci, Tři 

mušketýři 

2. Vlastní četba – vyber třeba něco 

dobrodružného, čtenářský list 

můžeš zpracovat i po zhlédnutí 

filmu. 

Z dobrodružné knihy či zhlédnutého 

filmu budeš potřebovat postavu, 

na kterou vytvoříš 

 

1. Opakování příslovcí 

      

2. Diktáty online 

         

 

3. Učebnice str. 47/ 1, 2   

                    49/ 1, 2 

 

  

1. Prezentace „Dobrodružná 

literatura“ k zopakování v učebně! 

 

 

 

2. Čtenářský list – zadán již 10.4.                                              

Najdeš jej v učebně! 

               

Charakteristika literární postavy - - 

zadáno v učebně       

                  

http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
http://www.umimeto.org/
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charakteristiku. Přibližně za 2 

týdny, proto si promýšlej, co 

vybereš! 

                                                                    

MATEMATIKA V tomto týdnu nás čeká kapitola 

POMĚR 

Ut: Poměr-základní úlohy 

St – upevňování pojmů 

Čt – Postupný poměr 

 

Iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz 

Po:  

Z Učebny si na stranu 149 v PS 

(2.díl) poznamenejte důležité 

pojmy z této kapitoly, najdeš je 

pod názvem-POMĚR 

 

Ut:  

Shlédni výukové video 

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 

Paní učitelka Melníková : 

1. Past simple practice 

 

 

 

2. Online practice 

 

  

 

Paní učitelka Libánská : 

Téma: Present continuous 

ONLINE PRACTICE 

 

1. SB p.9/ ex 3,4,5 

Worksheet 11. 5. p. 9 

Complete the exercises and write 

the answers in your exercise book 

2. Umímeto.org 

Regular verbs 1 

Regular verbs 2 

Irregular verbs 1 

Pracuj dle instrukcí, které nalezneš 

od pondělí 11. 5. v Google Učebně 

a také na umimeanglicky.cz v sekci 

Domácí úlohy. 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte 

s jelenovitými, jejich způsobem 

života, výskytem a zástupci. 

Učebnice strana 62-63. 

V oboře. 

Srnčí říje. 

Sob polární. 

https://www.youtube.com/watch?v=zvUKLh-Q0TM
https://www.youtube.com/watch?v=zvUKLh-Q0TM
https://drive.google.com/file/d/1wX6Hdrq63SGLjZ5QcmGN0wWYVMIiKnSd/view?usp=sharing
https://www.umimeanglicky.cz/dictate-past-simple-tense-1-uroven/187
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-tense-regular-verbs-1-uroven/1754
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-irregular-verbs-2-uroven/4428
https://www.youtube.com/watch?v=vABwHzpkY9A
https://www.youtube.com/watch?v=eZvCd_qMZR0
https://www.youtube.com/watch?v=YbfoQy1l75E
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Divoký sever - les. 

A v google učebně budete mít 

k této kapitole jednoduché otázky. 

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 

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. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

V tomto týdnu si procvičíte slovní 

zásobu, číslovky a budete 

odpovídat na otázky k textu. 

 

 

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. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Paní učitelka Holečková připomíná, 

abyste komunikovali pouze přes školní maily. 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=los+pol%C3%A1rn%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=AOnJA_D2Dqk
https://www.umimematiku.cz/jednotky_miry
https://www.youtube.com/watch?v=PiFly36X-tE
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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 

 

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“ 

 

 

 

Jitka Peterová 

Třídní učitelka 7. B 

mailto:ludmila.stemberkova@kamenka-celakovice.cz
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJUMVJDMVlLWEdHUzlUWUFMSUFUSEtVVVhaSC4u

