
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová   7. B 18. 5. - 22. 5. 2020 

PŘEHLED 

  Moji milí, 

týden zase utekl jako voda a máte zde další plán. Držím Vám palce, ať si s ním hravě poradíte. 

Děkuji těm, kteří vyplnili dotazník sebehodnocení žáka. Přeji Vám hezké dny a hlavně buďte 

zdraví!! 

                                                                                     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.  Připomínám, že procvičování z mluvnice většinou zadávám v systému „umimeto“. Stále 

čekám na ty, kteří se ještě v systému 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! Tak držím palce tento týden! 

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

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

ČESKÝ JAZYK   Mluvnice:  

1. Procvičujte na stránkách 

„učírna“ větné členy! Své znalosti 

si zkontrolujte malým testem pod 

informacemi!      

2. Procvičujte v systému 

„umimcesky.“  

3. V učebně najdeš úkol, který jsme 

začali v online hodině! 

Někteří ještě nevypracovali 

zadané práce z minulých týdnů… 

                         

  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 zhlédnutím 

filmu. 

3. Z dobrodružné knihy či 

zhlédnutého filmu budeš 

potřebovat postavu, na kterou 

vytvoříš charakteristiku. Přibližně 

za 2 týdny, proto si promýšlej, co 

 

 

1. Větné členy 

      

2. Procvičování větných členů 

         

3. Google učebna – sledujte zde! 

       

  

 

 

1. Prezentace „Dobrodružná 

literatura“ k zopakování 

v učebně! 

 

 

 

2. Čtenářský list  - vlastní četba - 

zadán již 10.4. Prosím do 31. 5.                                             

Najdeš jej v učebně! 

 

            

Charakteristika literární postavy - - 

v učebnici str. 163 – 167 si přečti 

informace, které budeš potřebovat!       

http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
http://www.umimeto.org/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

vybereš!                                                                                    

MATEMATIKA POMĚR, SOUSTAVA SOUŘADNIC 

 

Po: aplikované úlohy-poměr 

Ut: Soustava souřadnic 

St: pravoúhlá soustava souřadnic 

Teorie ke konstrukci grafu a 

sestavení tabulky bude probírána 

na hodině ve středu (7.B) a ve 

čtvrtek (7.A) 

Čt : přímá a nepřímá úměrnost – 

graf (učebnice str. 93 – žlutý 

rámeček) 

Váš email: 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz  

 

 

 

     Po: v PS vypracuj úlohy ze 

str.154 

 

Ut: na str. 156 v PS si překresli 

obrázek z učebnice na str.92 

(nahoře) a přepiš popis grafu -ř 

řádků pod obrázkem 

 

Vypracuj PS 157/1,2 

 

St: Vypracuj PS 157/ 3,4 a 

158/5,6 

 

       Čt: PS 158/7,8 práce s grafem a      

tabulkou. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Paní učitelka Melníková : 

1. Check the amswers from last 

week 

2. Past simple Practice 

3. Online practice 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

 

  

 

 

 

Paní učitelka Libánská : 

Téma: At school 

READING WITH COMPREHENSION 

 

1. Go to GC or check the 

answers here 

 

Answers 

 

2. Complete the worksheet, 

you can write the answers in 

your exercise book, take a 

picture and send it to me  

 

Worksheet 18.5 

 

3. Sentence completion 

 

 

 

Pracuj dle instrukcí, které nalezneš 

od pondělí 18. 5. v Google Učebně 

a také na umimeanglicky.cz v sekci 

Domácí úlohy. 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se dozvíte něco o 

lichokopytnících, o stavbě jejich 

těla, výskytu i využití těchto zvířat 

člověkem. 

Učebnice strana 63-65 

Chov koní. 

Pracovní koně. 

mailto:iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz
mailto:iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz
https://drive.google.com/file/d/1lJ7TFJFROUJOR_hZU0GnTMIHLqO6xOi8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/180hh319uszzVsDC4nmYeZABRUGgdTEYA/view?usp=sharing
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-simple-tense-irregular-verbs-2-uroven/29
https://www.youtube.com/watch?v=S1t4C7c6DpU
https://www.youtube.com/watch?v=naH7_YX7rHA
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Kladruby. 

Osel domácí. 

Zebry. 

Nosorožci. 

V google učebně budete mít k této 

kapitole zase jednoduché otázky. 

ZEMĚPIS ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ ASIE 

 

1. V PS vypracuj stranu 21  

 

2. Zamysli se, kterou asijskou 

zemi bys rád navštívil. 

Podrobný úkol najdeš 

v Učebně pod titulkem  

ASIJSKÉ ZEMĚ 

 

DĚJEPIS 

 

Průběh husitských válek – přečti si 

text na straně 106 -108 

Udělej si zápis do sešitu podle 

prezentace a nakresli si do sešitu             

3 husitské zbraně. Obrázek mi 

můžeš poslat vyfocený na můj 

email. 

   lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz  

    Podívej se na videa. 

Prezentaci a videa najdeš v Google 

učebně. 

 

FYZIKA Stín – přečíst si látku v učebnici, 

zkusit si otázky za lekcí str. 160 

 

výpisky z učebnice str. 157 - 159  

(příští týden z tohoto tématu bude 

pracovní list na procvičení) 

RUSKÝ JAZYK Tentokrát se zaměříme na sloveso 

chtít v 1.,2. a 3. osobě čísla 

jednotného.  

Také si procvičíte měkkou 

výslovnost a psaní nových písmen 

z 13.lekce. 

Učebnice strana 51, cvičení 9 a 10. 

POZOR na čtení o před přízvukem 

jako a. 

Učebnice strana 52, cvičení 10c), a 

cvičení 11 a 12. 

Pracovní sešit strana 44, cvičení 6. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Im Jugendklub 

PS strana 19 

Dokončit všechna slovíčka. 

 strana 44-45 

                                                   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=akpQPIBD6sM
https://www.youtube.com/watch?v=D05K3Ry6DSs
https://www.youtube.com/watch?v=EPdUujaUBCw
https://www.youtube.com/watch?v=2WR0qyo0rBw
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
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Dobrovolné:  

Můžete si prohlédnout výuková videa k tématu „stín a zatmění Měsíce“. 

Doplňkové video. 

Doplňkové video. 

Doplňkové video. 

 

 

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.youtube.com/watch?v=d29qwPCoHSQ
https://www.youtube.com/watch?v=ijZvxi-Toko
https://www.youtube.com/watch?v=27zQFKzJLMY
mailto:ludmila.stemberkova@kamenka-celakovice.cz

