
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Kamila Hířová 7. A 15. - 19. 6. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci, 

tak posílám poslední plán s úkoly. Ten příští bude spíše organizační. Prázdniny se blíží 

mílovými kroky . 

Mějte se hezky. 

Kamila Hířová 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

 Pravopis – opakování 

 

 Shoda přísudku s podmětem 

– procvičování 

 

 

 

Literatura 

Literatura doby husitské      

- Jan Hus 

 

 

 

 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 budeme ještě 

upevňovat učivo o PROCENTECH. 

Po: aplikované úlohy PROCENTA 

 

Ut: on-line hodina (počet procent) 

 

St: aplikované úlohy 

 

Čt: není on-line výuka, upevňování 

učiva 

 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz 

Po: Pokus se vypočítat úlohy na 

straně 208 v PS. Úlohy můžeš 

počítat trojčlenkou nebo přes 

1%. 

 

Ut: společné počítání úloh v PS 

během on-line hodiny  

na str. 213 

 

St: Vypracuj úlohy v PS na  

str. 209 

 

 

      Čt: Vypracuj str. 214 v PS 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Dobrý den, blíží se prázdniny, 

připravila jsem vám tedy pár 

tematických aktivit. 

1. Vypracujte online worksheet 

na téma „My summer holiday“ 

2. Zkuste si představit, že už je 

po prázdninách a napište 

podobný text o sobě a svých 

prázdninách. Použijte minulý 

čas (past simple). Schválně 

pak v září koukneme, jak se 

kdo strefil. 

3. Vypracujte soubor online 

cvičení na umimeanglicky.cz 

na téma aktivity na cestách 

Online konzultace proběhne 

v pondělí již v 9:30 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

1. My summer holiday reading 

worksheet 

2. Google dokument v učebně 

3. Aktivity na cestách - soubor 

cvičení 

      Vstup do učebny 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

A.MELNÍKOVÁ 

1. Revision U1 

 

 

2. Online practice 

 

 

 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

 

1. Progress check WKBK p.13  

 

      Online test 

 

      Revision QUIZ in GC 

2. Finish the exercises on           

      umimeto.org 

PŘÍRODOPIS Hluchavkovité rostliny 

 

Přečti si text a prohlédni si obrázky 

v učebnici (str. 110 - 111). 

Podívej se na prezentaci. 

 

Prezentace je v Google učebně. 

Objevujte o prázdninách všemi 

smysly krásy naší přírody! 

Přeji vám krásné prázdniny a těším 

se na vás v září. 

Jitka Ostenová 

ZEMĚPIS POLÁRNÍ OBLASTI 1. Prostuduj si text ze stran 

56-58 

2. Shlédni níže uvedená videa 

 

Antarktida 

 

česká polární stanice v 

Antarktidě 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_comprehension/Comprehensive_Reading_6*_My_Summer_Holiday_cd759306eb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_comprehension/Comprehensive_Reading_6*_My_Summer_Holiday_cd759306eb
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-cviceni-slovicka-aktivity-cesty
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-cviceni-slovicka-aktivity-cesty
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjYyMDM4NTNa/tc/NzIzNDE4NzQyNzVa
https://www.youtube.com/watch?v=jJhBPhL0z5A
https://www.youtube.com/watch?v=4cxrhhLDbD4
https://www.youtube.com/watch?v=4cxrhhLDbD4
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Arktida a Antarktida - 

videoprezentace s 

komentářem 

 

DĚJEPIS Objevné plavby – přečti si text na 

straně 88 - 90 

email: lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Podívej se na videa a udělej si 

zápis podle prezentace v Google 

učebně. 

FYZIKA Rovinná zrcadla - přečíst si látku 

v učebnici, zkusit otázky za učivem. 

 Výpisky z učebnice str. 164 

– 169. 

 Vyplnit opakovací test 

v Google učebně. 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

• Opakování – gramatika, slovní  

        zásoba  

 

• Nicos Weg – téma Adressen – 

video tentokrát vysvětlím i na 

online hodině ve čtvrtek 

(slovní zásobu)  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 Pokyny a informace v google 

classroom  

 

 

 

 Online hodina ve čtvrtek od 

8.45 – stále online 

pokračujeme. 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

J. SÝKOROVÁ 

Opakování základních frází Přítomný čas 

Němčina s Němcem 1. lekce 

Němčina s Němcem 2. lekce 

 

RUSKÝ 

JAZYK 

V tomto týdnu budete číst, psát a 

také se dozvíte v dokumentu 

zajímavosti o Rusku. 

Učebnice strana 56-57 – Pro radost 

a pro zábavu! 

V pracovním sešitě strana 46, 

cvičení 12 a 13. Na straně 47 doplň 

tabulku a zopakuj si slovíčka z 13. 

lekce. 

Rusko z výšky. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

  Práci na každý týden si snažte 

vypracovat postupně v daném 

týdnu, aby se Vám práce 

nehromadila. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=636nhyk0BEo
https://www.youtube.com/watch?v=636nhyk0BEo
https://www.youtube.com/watch?v=636nhyk0BEo
https://www.youtube.com/watch?v=OiYPwXa9Zog
https://www.youtube.com/watch?v=LhpRSrwGOR0
https://www.youtube.com/watch?v=LhpRSrwGOR0
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 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=dVBlEj9hGC4 

https://www.youtube.com/watch?v=BS1TnDZ5Jfc 

 

 

                                                                      Kamila Hířová 

                                                                      třídní učitelka 7. A 

 

                                                                      kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dVBlEj9hGC4
https://www.youtube.com/watch?v=BS1TnDZ5Jfc

