
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová   7.B 15.6.-19.6.2020 

PŘEHLED 

   Moji milí, 

 

   před sebou máte předposlední plán tohoto školního roku. Do prázdnin nám chybí jen pár dní, 

tak vydržte a dolaďte případné resty.  

   Pro ty, kteří ještě neodevzdali klíčky od šatní skříňky připomínám termín 15.6. od 9.45 do 

10.15.  

   Přeji Vám hezký týden a hlavně – buďte zdraví! 

 

    

                                                                             Vaše třídní J.Peterová 

 

 

Moji milí sedmáci, 

opravdu se blížíme do finále…Teď již opravdu velkou rychlostí. Máte poslední celý týden 

s připravenou prací. Těm z vás, kteří pracovali poctivě, moc úkolů nezbývá. Máte-li hotovo, 

čtěte si! Ti, kteří mají rezervy, mohou pořád doplňovat to, co do současné doby neudělali. 

Stačí se podívat do učebny nebo do systému umimecesky a určitě najdete něco, co nemáte 

hotové. Z některých z vás mám opravdu radost. Vydržte a hlavně buďte zdraví.   

Vaše Ivana Sekyrová. 

 

 

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

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

ČESKÝ JAZYK        Mluvnice:  

1. Závěrečný test. Pracuj 

samostatně, nebo hledej, kde 

potřebuješ. Hlavně vždy pečlivě čti 

zadání úkolu. 

2. Procvičujte v systému 

„umimecesky.“  

                         

  Literatura:  

1. Prohlédni znovu prezentaci 

Fantasy literatura 

2. Pracovní list – fantasy literatura                    

3. Přečti si článek o zajímavé dívce, 

který také najdeš v učebně! 

  Sloh:    

Zamysli se nad tím, co ti dala 

 

1. Práci najdeš připravenou 

v učebně. 

Písemka pro sedmáky.docx 

 

2. Dokonči úkoly v umimecesky. 

 

 

 

1. Prezentaci najdeš v učebně! 

 

2. Pracovní list najdeš v učebně, 

zde jej také vyplň! 

 

3. Jarmila Mourková – Darina 

 

 

Pomocnou osnovu najdeš    

file:///C:/Users/user/Downloads/Písemka%20pro%20sedmáky.docx
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

či vzala výuka na dálku. Budeš 

potřebovat k sebereflexi, kterou 

pravidelně před pololetím 

děláme.                        

             

             

              

                 

                                                    

v učebně, stejně tak pokyny! 

 

             

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 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Paní učitelka Melníková : 

1. Family – vocabulary 

2. Reading 

3. Writing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní učitelka Libánská : 

Téma: Adjectives / adverbs 

 

1. SB p.12 ex. 1 a, b 

 

  Family vocabulary 

 

  Vocabulary practice 

 

2. Reading p.13 – My family-in 

GC 

3. P.13 ex.3 b – write the 

answers in the material in 

GC 

 

 

 

 

Pracuj dle instrukcí, které nalezneš 

od pondělí 15. 6. v Google Učebně 

a také na umimeanglicky.cz v sekci 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-rodina-vztahy-1-uroven?source=explicitKC
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Domácí úlohy. 

Konzultace ve škole: středa 9:40 

 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu si vyberete 

z probraného učiva zoologie (od 

kruhoústých, paryb, ryb, 

obojživelníků, plazů, ptáků až po 

savce) jednoho konkrétního živočicha 

a zpravujete o něm krátkou 

prezentaci. 

Prezentaci mi pošlete na můj 

pracovní mail. 

Ti, kteří chodí do školy, mohou 

udělat i prezentaci v papírové podobě 

ve škole. 

ZEMĚPIS POLÁRNÍ OBLASTI 

 

1. Prostuduj si text ze stran 

56-58 

Shlédni níže uvedená videa 

 

Antarktida 

 

česká polární stanice v Antarktidě 

 

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. 

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. 

NĚMECKÝ 

JAZYK  
 

Opakování základních frází. 

Přítomný čas 

Němčina s Němcem 1. lekce 

Němčina s Němcem 2. lekce 

                                               

https://www.youtube.com/watch?v=jJhBPhL0z5A
https://www.youtube.com/watch?v=4cxrhhLDbD4
https://www.youtube.com/watch?v=636nhyk0BEo
https://www.youtube.com/watch?v=636nhyk0BEo
https://www.youtube.com/watch?v=7JgKGWWT5Ic&t=366s
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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POŽADAVKY POZNÁMKY 

  

 

 

Dobrovolné :  

 

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

Výukové video. 

Výukové 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=dVBlEj9hGC4
https://www.youtube.com/watch?v=BS1TnDZ5Jfc
mailto:ludmila.stemberkova@kamenka-celakovice.cz

