
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová   7. B 25. 5. - 29. 5. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, 

máte před sebou poslední květnový plán a já opět doufám, že se Vám bude dařit jej plnit bez 

obtíží. Vím, že už máte za sebou kus práce, která nemusí být pro každého úplně jednoduchá, 

ale vydržte, už nám zbývá jen červen! 

 

Vaše třídní J. Peterová 

 

Milí žáci, 

vplouváme do posledního květnového týdne a před námi se otevře letní měsíc červen. Možná 

jste již unaveni, ale určitě jste se někam posunuli svým domácím samostatným, odborně 

řečeno distančním, studiem a každý z vás se může zamýšlet, kolik píle školní práci dává. 

V online hodině jsme měli rekord, bylo nás zatím nejvíce – i se mnou 19. Myslete na to, že 

vysvědčení vás nemine, zkuste splnit tedy to, co máte zadáno… Přeji hodně síly a 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. Procvičujte na stránkách 

„učírna“ větné členy! Přidali jsme 

doplněk. Své znalosti si 

zkontrolujte malým testem pod 

informacemi!      

2. Procvičujte v systému 

„umimecesky.“  

                         

  Literatura:  

1. Vlastní četba – vyber třeba něco 

dobrodružného, čtenářský list 

můžeš zpracovat i po zhlédnutím 

filmu. 

2. Literatura husitského období, 

prezentaci k zopakování najdeš 

v učebně. 

                     

   Sloh:    

1. Vypracuj charakteristiku literární 

nebo filmové postavy.                                    

      

1. Větné členy, doplněk 

 

 

2. Pravopis a větné členy 

         

 

1. Čtenářský list do 31.5. 

 

2. Zamysli se nad postavou Karla 

IV. a Jana Husa. Úkol najdeš 

v učebně. 

 

 

 

 

 

 

1. Pomocnou osnovu najdeš    

v učebně. 

        Charakteristiku vypracuj zde! 

http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
ucirna.cz
http://www.umimeto.org/


2 

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

MATEMATIKA I tento týden budeme pokračovat 

v tematice přímé a nepřímé 

úměrnosti a jejich grafů 

 

Po: Nepřímá úměrnost -podrobnosti 

na on-line hodině v pondělí (7. B) a  

úterý (7. A) 

Ut: graf nepřímé úměrnosti 

 

St nebo Čt: přímá a nepřímá 

úměrnost (trojčlenka) – 

podrobnosti na on-line hodině ve 

středu (7. A) a ve čtvrtek (7. B). V 

hodině si propočítáme a zapíšeme 

vzorové úlohy. 

 

Pá: aplikované slovní úlohy řešené 

trojčlenkou 

 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz  

Po:  

1. Zopakuj si informace 

z minulého týdne zhlédnutím 

této prezentace 

   přímá úměrnost 

 

2. Vypracuj v PS cvičení 159/9 

3. Z učebnice str. 94 si opiš 

informace ze žlutých 

rámečků do PS na str. 160 

4. V Učebně na tebe čeká úkol 

k vypracování – pravoúhlá 

soustava souřadnic 

 

nepřímá úměrnost 

Ut: V PS vypracuj str. 161 

 

 

St nebo Čt: Na základě práce 

v on-line hodině vypracuj úlohy 

z PS 166/1,2 

 

 

Pá: Vypočítej úlohy z PS (dbej 

na správný zápis trojčlenky) 

166/3,4 a 167 / 5,6,7,8 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Paní učitelka Melníková : 

1. Questions and negatives 

practice 

2. Past simple quiz 1 

3. Listening 

 

 

 

 

Paní učitelka Libánská : 

Téma: Past simple (regular verbs) 

 

1. Questions and negatives 

 

2. The Quiz 1 is in GC, follow 

the instructions in the quiz 

 

3. p.9/ex. 6a,b – write the 

answers down in the 

document in GC 

 

             Listening p.9 

 

Pracuj dle instrukcí, které nalezneš 

od pondělí 25. 5. v Google Učebně 

a také na umimeanglicky.cz v sekci 

Domácí úlohy. 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte 

s letouny, stavbou jejich těla, 

způsobem života a jejich 

užitečností. Zaměřte se na 

pochopení systému echolokace. 

Učebnice strana 67-68. 

Letouni. 

Kaloni. 

V google učebně budete mít zase 

jednoduchou otázku k tématu. 

mailto:iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz
mailto:iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4
https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-questions-negatives-2-uroven/4322
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=V6iDgVqWEp8
https://www.youtube.com/watch?v=70naYXi__X8
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ZEMĚPIS Začínáme spolu poznávat nový 

kontinent-AUSTRÁLIE 

 

1. Prostuduj text v učebnici na 

str. 44-47 

 

2. Trocha zábavy 

Austrálie - song 

 

3. Výklad-prezentace 

Austrálie-výklad 

 

        V PS vypracuj str. 23 

DĚJEPIS 

 

Husitství- opakování: vypracuj 

pracovní list v Google učebně. 

Vláda Jiřího z Poděbrad – učebnice 

strana 109-111 

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz  

Podívej se na videa a zápis do 

sešitu  si udělej podle prezentace 

v Google učebně. 

 

FYZIKA Stín, zatmění Měsíce – procvičení. 

 

Vypracuj prac. list Stín - neposílat! 

(Uložen v Google učebně.) 

(Příští týden vám zašlu list 

vypracovaný, ať si jej 

zkontrolujete.) 

RUSKÝ JAZYK V tomto týdnu budete hodně číst a 

pracovat v pracovním sešitě. 

Učebnice strana 53, cvičení 13,14 a 

15. Soustřeď se na tvrdou 

výslovnost ruského Ž. 

Pracovní sešit strana 44, cvičení 7 

a strana 45, cvičení 8. 

NĚMECKÝ 

JAZYK  

Aktionsseiten  

   práce v PS 

 

 str. 30 - podle cv. 1 Mein Star 

napsat   

 o  idolu (informace najít na 

internetu -  

 zde jako ukázka J. Bieber) 

 

 str. 34 - doplnit Teil 1 a Teil 2 

 str. 35/1 - napsat 

                                                   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=EV-HEk9sM5E
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
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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 

 

Jitka Peterová 

Třídní učitelka 7. B 

 

mailto:ludmila.stemberkova@kamenka-celakovice.cz

