
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová   7. B 4. 5. - 7. 5. 2020 

PŘEHLED 

   Moji milí, 

tak tady máme zase nový týden a s ním i nový plán. Věřím, že ho hravě zvládnete a 

připomínám naše video setkání v úterý 5. 5. v 11.00. 

Vaše třídní učitelka J. Peterová 

    

Milí sedmáci,  

děkuji těm, kteří docházejí do online hodin vždy v úterý v 10:00 hodin, a ve čtvrtek v 10:00 

hod. Naposledy nás bylo jen 8, ale o to více se dá spolupracovat! Připomínám, že procvičování 

z mluvnice většinou zadávám v systému „umimeto“. Stále se někteří nepřihlásili!!! Myslím, že 

procvičování zde je příjemnější než opisování cvičení z učebnice. A někteří jsou skutečně 

velmi pracovití, a to mě moc těší! Tak ještě naposledy: 

Postupujte následovně: 

1) Běžte na stránku www.umimeto.org 

2) Klikněte na 'Přihlásit se' a vytvořte si účet. 

3) Po vytvoření účtu klikněte na 'Jsem student'. 

4) Zadejte heslo, které máte dávno odeslané. 

 

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), máte 

je pro tento týden zadaná!                            

  Literatura:  

1. Vypracovat úkol: práce s textem                                                               

Vita Caroli  - proběhlo v online 

hodině, zpracujte ještě písemně! 

2. Zopakujte si učivo Dobrodružná 

literatura  

Doporučeny filmy: Vinnetou rudý 

gentleman, Páni kluci, Tři 

mušketýři 

3. Vlastní četba – vyber třeba něco 

dobrodružného, čtenářský list 

můžeš zpracovat i zhlédnutím 

filmu.                                                                        

      

1. Opakování příslovcí 

      

2. Diktáty online 

         

 

 

1. Zadáno v učebně  

        

2. Prezentace „Dobrodružná 

literatura“ k zopakování 

v učebně! 

 

 

 

3. Čtenářský list – zadán již 10.4.                                              

Najdeš jej v učebně! 

                  

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

APOD.) 

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) 

 

iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz  

Po: V PS vypracuj stranu 201 

 

Út: 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 „Umime matiku“, 

čekají tam na tebe v podobě 

domácí úlohy 

        

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Paní učitelka Melníková : 

1. Check yourwork  

2. Vocabulary 

3. Past simple – revision 

4. Practice 

 

  

 

Paní učitelka Libánská : 

Téma: Present simple  

ONLINE PRACTICE 

 

1. Answers 

 

2. Vocabulary - life stages 

 

3. Read through the presentation . 

Prezentace – 

Also in Google classroom 

 

4. Past simple sentences – go    

through the whole section 

 

Pracuj dle instrukcí, které nalezneš 

od pondělí 4. 5. v Google Učebně a 

také na umimeanglicky.cz v sekci 

Domácí úlohy. 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte se 

stavbou těla, výskytem a užitkem 

přežvýkavých sudokopytníků. 

Učebnice strana 59-61. 

Tur domácí. 

Kamzík horský. 

Mufloni. 

Antilopy. 

Žirafy. 

ZEMĚPIS V tomto týdnu budeme poznávat 

VÝCHODNÍ ASII 

 

Pročti si text v učebnici na straně 

32-36 

Čína - konec polity jednoho dítěte 

 

Tokio 

 

Východní Asie - výklad 

Železnice (rychlovlaky) 

 

mailto:iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz
https://drive.google.com/file/d/1yPvqGzrjB3u7Pwhqe5z5JV5_Y1T0QDl-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14QLnvAO-dNsRyowTFmLNneOC7fmqn-KB/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Op_PkEhE07n7FAWVQEzrXHwSW18hgAografxCvo2t9U/edit?usp=sharing
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-sentences
https://www.youtube.com/watch?v=w8fDZ9dy7BU
https://www.youtube.com/watch?v=RCEEOAri_uo
https://www.youtube.com/watch?v=q5e4m_jjEr4
https://www.youtube.com/watch?v=39BAlrDZse8
https://www.youtube.com/watch?v=9GAW5o0Z_3w
https://edu.ceskatelevize.cz/konec-politiky-jednoho-ditete-v-cine-5e4424952773dc4ee4139db5
https://edu.ceskatelevize.cz/tokio-5e441f18d76ace2c451de1ce
https://www.youtube.com/watch?v=V0McVDNJ3P8
https://www.youtube.com/watch?v=y9FoKntBG2M
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

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. 

FYZIKA Světelné zdroje – procvičení 

 

vypracuj pracovní list Světlo  

- neposílat! 

(příští týden vám zašlu list 

vypracovaný, ať si jej 

zkontrolujete) 

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. 

 

4. Poslechni si a třeba i zazpívej 

písničku: 

         Písnička - azbuka a zvířata. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

  Im Jugendklub 

  Uč str. 38 – cv. 5 

    Slovíčka str. 44 

 

  Přečíst. 

  Odpovědět na otázky do ŠS. 

  Seite 38 

                                                   

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Fyzika – pracovní list  

 

Dobrovolné:  

 

Můžete se podívat na výkladová videa ke světlu: 

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

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

  

mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/7A_Fy-Světlo.pdf
https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php
https://www.youtube.com/watch?v=YPHliiUc7zg
https://www.youtube.com/watch?v=IQmunPeqiAY
https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM
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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

