
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Kamila Hířová 7. A 8. 6. – 12. 6. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci, 

tak posílám předposlední plán s úkoly . Prázdniny už jsou na dosah. Jsem ráda, že 

se s některými z Vás uvidím ve škole. 

Připomínám, aby ti, kteří ještě nevyklidili skříňku v šatnách, tak učinili tento týden. 

Na závěr mám pro Vás ještě jednu hezkou zprávu, na rozdávání vysvědčení se 

uvidíme všichni společně ve škole 26. 6. v 8 hod ráno. 

Budu se těšit . 

Mějte se hezky. 

Kamila Hířová 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

 Shoda přísudku s podmětem 

– procvičování 

 

 

 Rozvíjející větné členy    

- předmět 

 

Literatura 

Literatura doby Karla IV. 

- Vita caroli – životopis 

Karla IV. 

 

 

 

 Procvičování na portálu 

Umíme česky v sekci 

Domácí úkoly 

 Úkoly zadány v Google 

učebně + procvičování na 

portálu Umíme česky v sekci 

Domácí úkoly 

 

 Přečti si prezentaci, zapiš si 

zápis do sešitu a vypracuj 

úkoly v Google učebně 

 

 

MATEMATIKA V tomto týdnu budou hlavním 

tématem PROCENTA 

Po: úvod do kapitoly 

 

Ut: Výpočet 1% 

St: aplikované úlohy – vyjádření 

1% 

Čt: procentová část přes 1% 

Od 8. 6. dojde k úpravě on-line 

výuky (časový rozvrh), sleduj 

prosím aktuální informace ve 

svém školním emailu. 

Po: V Učebně najdeš studijní 

materiál-PROCENTA. Zápis z něj si 

přepiš do PS na stranu 204 

 

Ut: Na základě vzorových příkladů 

z on-line hodiny se pokus 

vypracovat úlohy v PS str. 205 

 

St: V PS vypracuj str. 206 

 

ČT: v PS vypočítej str. 207 a 

208/17 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz 

 

on-line procvičování základních 

dovedností (procenta) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden budeme 

i nadále pokračovat v tématu 

rodina – family. 

1. Vypracujte prosím všechna 

cvičení ve vašem workbooku 

na stranách 8 a 9. 

2. Vypracujte online cvičení na 

umimeanglicky.cz na téma 

rodina 

V pondělí ráno upřesním, zda a 

kdy proběhne online výuka a 

kdy se s některými z vás 

setkám osobně ve škole.  

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

 

1. Workbook str. 8 a 9 

2. Poslech slovíček 

3. Pexeso - family 

4. Výběr slovíčka 

 
      Vstup do učebny 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

A.MELNÍKOVÁ 

 

 

1. Revision of Unit 1 

2. Practice 

3. Online practice 

 

 

 
 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz  

 

 

1. SB p. 18/ex.1,2,3,4 

      Listening 

2. WKBK – p. 12 Progress check, 

ex. 1, 3, 4 

3. Past tenses 

 

 

PŘÍRODOPIS Bobovité rostliny 

Hvězdnicovité rostliny 

 

Učebnice str. 103-110 - přečti si 

text a prohlédni si obrázky. 

Podívej se na prezentaci. 

Odpověz na jednoduché otázky 

 

 

 Prezentaci a otázky máš v 

Google učebně. 

 

 Při pobytu v přírodě si 

všímej rostlin. Zkoušej je 

zařadit do správných čeledí 

(skupin podle příbuznosti). 

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=04.+Procenta&topic=02.+Procentov%C3%A1+%C4%8D%C3%A1st#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=04.+Procenta&topic=02.+Procentov%C3%A1+%C4%8D%C3%A1st#selid
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-family-2-uroven?source=explicitKC
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-family-2-uroven?source=explicitKC
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-family-2-uroven?source=explicitKC
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjYyMDM4NTNa/tc/NzIzNDE4NzQyNzVa
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:alena.melnikova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

jitka.ostenova@kamenka-

celakovice.cz 

 Svůj sešit si uschovej i do 

dalšího roku, v září se 

společně vrátíme k 

nejdůležitějším tématům při 

opakování učiva. 

 

ZEMĚPIS OCEÁNIE a její krásy 1. V učebnici si prostuduj text ze 

stran 52-54 

 

 

2. Zhlédni níže uvedená videa: 

Nový Zéland -země dlouhého 

kouře 

 

Polynésie-Tahiti 

 

Havaj-sopky-láva 

 

 

3. V PS vypracuj úkoly ze stran 27 

a 28 

 

DĚJEPIS Kultura období vrcholného 

středověku 

Gotika  - nový umělecký sloh 

Text v učebnici: strana 115 - 119 

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 Prostuduj si prezentaci a 

udělej si podle ní zápis 

do sešitu. 

 Podívej se na videa a 

odpověz na otázku 

v Google učebně. 

 

FYZIKA Odraz a lom světla - přečíst si 

látku v učebnici, zkusit otázky 

z daného učiva 

 výpisky z učebnice  

str. 160 – 163, 172 - 173 

NĚMECKÝ  

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

Řešení úkolů z minulého týdne. 

 

 Kvíz na téma Schule, 

Schulräume (prostory školy) a 

slovesa lekce Schule  

 Nicos Weg – 

Telefonnummern  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

 

V GC (společně též na online 

hodině ve čtvrtek od 8.45 – stále 

online pokračujeme) 

Pokyny a informace v google      

classroom 

https://edu.ceskatelevize.cz/novy-zeland-zeme-dlouheho-bileho-oblaku-5e441a43f2ae77328d0a6aa0
https://edu.ceskatelevize.cz/novy-zeland-zeme-dlouheho-bileho-oblaku-5e441a43f2ae77328d0a6aa0
https://edu.ceskatelevize.cz/novy-zeland-zeme-dlouheho-bileho-oblaku-5e441a43f2ae77328d0a6aa0
https://edu.ceskatelevize.cz/novy-zeland-zeme-dlouheho-bileho-oblaku-5e441a43f2ae77328d0a6aa0
https://edu.ceskatelevize.cz/francouzska-polynesie-tahiti-5e441f63d76ace2c451de3d7
https://edu.ceskatelevize.cz/francouzska-polynesie-tahiti-5e441f63d76ace2c451de3d7
https://edu.ceskatelevize.cz/havaj-sopky-lava-a-zanikla-havajska-kultura-5e441a44f2ae77328d0a6abb
https://edu.ceskatelevize.cz/havaj-sopky-lava-a-zanikla-havajska-kultura-5e441a44f2ae77328d0a6abb
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

J. SÝKOROVÁ 

Opakování slovíček 

 

Pexeso - úroveň A1, A2 

Téma: příroda, svět 

Ovoce: 

   - Zelenina 

   - Části těla 

 

 Umíme německy 

           (úroveň lehká a střední) 

 

 Nová slovíčka zapsat do 

slovníčku a naučit se 

 

RUSKÝ 

JAZYK 

 

V tomto týdnu budete číst, psát a 

také se podíváte něco zajímavého o 

vzdělávání v Rusku. 

Učebnice strana 55 – přečti si 

cvičení 19a). Potom se pokus 

napsat do školního sešitu část b) 

tohoto cvičení. 

Pracovní sešit strana 46, cvičení 10 

Vzdělávání v Rusku. 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

  Práci na každý týden si snažte 
vypracovat postupně v daném 

týdnu, aby se Vám práce 

nehromadila. 

 

 Pomáhejte si on-line ve skupině 

a navzájem se podporujte 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Fy - Můžete si prohlédnout výuková videa a pokusy k tématu odraz a lom světla: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=yD4chWAmo98 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe65mm4-aW4 

https://www.youtube.com/watch?v=-kUY8VUh_68 

https://www.youtube.com/watch?v=bW8vibg89iY 

 

Kamila Hířová 

třídní učitelka 7. A 

kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S9pikLiws2M
https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM
https://www.youtube.com/watch?v=yD4chWAmo98
https://www.youtube.com/watch?v=Fe65mm4-aW4
https://www.youtube.com/watch?v=-kUY8VUh_68
https://www.youtube.com/watch?v=bW8vibg89iY

