
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová   7. B 22. 6. - 26. 6. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, 

před sebou máte poslední týdenní plán tohoto školního roku. Někteří z Vás si se všemi plány a 

úkoly v nich poradili velmi dobře a já Vám za to děkuji. Právě Vy budete odměněni nejen 

znalostmi, které jste načerpali, ale i pochvalou ředitele školy za aktivní přístup k distanční 

výuce. Všem z Vás přeji krásné prázdniny. A protože se s Vámi v tomto školním roce loučím, 

přeji Vám také hodně úspěchů, zdraví a štěstí do dalších školních let. Vysvědčení Vám předám 

v pátek 26. 6. v 8. 00 v naší třídě. Budu se na Vás těšit. 

J. Peterová 

Moji milí sedmáci, 

před sebou máte poslední týdenní plán tohoto školního roku. Není v něm nic nového, jen 

informace o tom, že máte možnost dokončit aspoň, co někomu z vás chybí. Na některé z vás se 

těším v úterý v 10:00 hodin při online závěrečné hodině. Připravte si něco dobrého k pití 

(samozřejmě nealko) či svačince, přihoďte veselé vypravování o čemkoli, vtip, soutěž, něco. 

Těším se s Vámi na tuto závěrečnou online party! Těm, kteří pravidelně docházeli, zodpovědně 

pracovali  a snažili se, patří velký dík. Těším se v září. A přeji krásné prázdniny! 

Ivana Sekyrová 

 

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.“  

3. Můžeš dělat na tom, co ještě nemáš…                          

  Literatura:          

1. Přečti si článek o zajímavé dívce, který 

také najdeš v učebně! 

2. Odpověz na 2 otázky!                       

 

1. Práci najdeš připravenou v učebně 

- Písemka pro sedmáky. 

 
2. Dokonči úkoly v umimecesky. 

 
3. Ty sám/a víš, kde najdeš… 

 

1. Jarmila Mourková – Darina 

 
2. Dvě otázky najdeš v učebně! 

MATEMATIKA Závěrečné opakování a shrnutí učiva 

V tomto týdnu budou všechna cvičení 
formou on-line (získáš tím okamžitou 
zpětnou vazbu). V nabídce najdeš i 
mnohá další cvičení k trénování. 

 

iveta.holeckova@kamenka-celakovice.cz 

Po: Vyber si libovolná 3 cvičení 

z každého tematického celku 
k upevnění učiva 
 

 Racionální čísla a operace s nimi 
 
Ut: ke konci nabídky vyber 
procvičování kombinovaných 
operací  
celá čísla-kombinované operace 
 

St:  
jednotky objemu a duté míry 
 
jednotky objemu 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=03.+Racion%C3%A1ln%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsla#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=02.+Cel%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla+%E2%80%93+kladn%C3%A1+a+z%C3%A1porn%C3%A1#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=07.+Jednotky+objemu+a+dut%C3%A9+m%C3%ADry#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=05.+Jednotky+objemu+%28A%29#selid
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

        Čt: procenta 

ANGLICKÝ JAZYK Paní učitelka Melníková : 

1. Revision 

 

Paní učitelka Libánská : 

Téma: Travelling abroad 

 

1. Past simple 

 

Blíží se prázdniny a tak tento týden už 

jen krátké poslechové cvičení týkající 
se cestování. 

Všem přeji krásné léto a těm, kteří 
poctivě pracovali, děkuji za vaše úsilí a 
čas. 

PŘÍRODOPIS A teď už jen něco pro zajímavost. Kuriozity ze světa zvířat. 

10 nejmenších zvířat světa. 

10 nejdéle žijících zvířat světa. 

ZEMĚPIS Polární oblasti-shrnutí 

 

Doporučuji ke shlédnutí níže uvedený 
dokument 
tajemství Antarktidy - dokument 
 

DĚJEPIS 

 

Opakování učiva 7. ročníku 

lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz  

Vyplň cvičení v Google učebně. 

 

 

FYZIKA Slunce a planety Dobrovolné - vyplnit pracovní list 
v Google učebně 

Přeji všem krásné prázdniny! Bačová 

RUSKÝ JAZYK A teď už jen něco pro radost a pro 
zábavu. 

10 zajímavostí o Rusku. 

Pohádka 

Písnička. 

NĚMECKÝ JAZYK  Opakování frází a rozhovorů 
Dovolená - fráze 

Rozhovory 

Rodina                                 

 

  

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://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/travelling-abroad
https://www.umimeanglicky.cz/dictate-past-simple-tense-1-uroven/227
https://www.youtube.com/watch?v=VPAjCni7tNk
https://www.youtube.com/watch?v=d5QZ3XnCq4s
https://www.youtube.com/watch?v=otBVshOm0Nw
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:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=uZK6hesoYm8
https://www.youtube.com/watch?v=GCXLxkU0x2I
https://www.youtube.com/watch?v=tAG2cCGbQi0
https://www.youtube.com/watch?v=rQ9Rybd4oWk
https://www.youtube.com/watch?v=ql7J-srh6iA&list=PLvGPylmSp7lo4_Agu_AmCxPn8u-mhrJNt
https://www.youtube.com/watch?v=2yZkGI-8yCY&list=PLvGPylmSp7lo4_Agu_AmCxPn8u-mhrJNt&index=4
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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

