
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Peterová   7. B 8. 6. - 12. 6. 2020 

PŘEHLED 

   Moji milí, 

 

   máte před sebou jeden z posledních plánů. Jdeme do finále, vydržte. S některými z Vás se 

uvidím hned v pondělí ráno, nezapomeňte si s sebou přinést čestné prohlášení, roušku, psací 

potřeby.  

   Také připomínám vyklizení šatních skříněk, další termín máte v pondělí 8.6 od 12.45 do 

13.15. 

   Mějte se hezky a hlavně buďte zdraví!! 

                                                                             Vaše třídní J. Peterová 

 

 

Milí žáci, 

blahopřeji, že ještě někteří pořád pracujete! Vytrvale, spolehlivě, samostatně. Ať jste zdraví, 

ať máte příjemné všechny červnové dny, kterými se blížíme k prázdninám! Těším se zase 

v úterý v 10:00 hodin. Pořád platí, že pokud potřebuješ, můžeš psát nebo volat… 

Zdraví Ivana Sekyrová. 

 

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

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

ČESKÝ JAZYK       Mluvnice:  

1. Přečti si v učebnici učivo o slovní 

zásobě a tvoření slov. 

2. Procvičujte v systému 

„umimecesky.“  

                         

  Literatura:  

1. Prohlédni znovu prezentaci 

Fantasy literatura 

2. Pracovní list – fantasy literatura                    

 

  Sloh:    

Zamysli se nad tím, co ti dala 

či vzala výuka na dálku. Budeš 

potřebovat k sebereflexi, kterou 

pravidelně před pololetím 

děláme.                        

             

              

      

1. Učenice str. 70 – 75 

Úkoly najdeš v učebně! 

Písemně z učebnice: str. 75/9, 

str. 75/13a) – do sešitu či v 

učebně 

 

2. Pravopis, větné členy, stavba 

slov. 

Cvičení máš zadána! 

 

1. Prezentaci najdeš v učebně! 

 

2. Pracovní list najdeš v učebně, 

zde jej také vyplň! 

 

Pomocnou osnovu najdeš    

v učebně, stejně tak pokyny! 

             

http://www.umimeto.org/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

                 

                                                    

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. 

 

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz 

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      

             a 208/17 

 

on-line procvičování základních 

dovedností (procenta) 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Paní učitelka Melníková : 

1. Listening  

2. Past simple practice 

 

 

 

 

 

 

 

Paní učitelka Libánská : 

Téma: Adjectives (comparative / 

superlative) 

 

1. SB p.11 – worksheet from 

last week, ex.6 b,c – write 

the answers in the 

document in GC 

Listening 

2. Worksheet p. 6 ex. 1 

Worksheet p.7 ex. 4,5,6,7- 

Copy the answers and send 

them by email or via GC 

 

Wkbk p.6 

Wkbk p.7 

 

 

Pracuj dle instrukcí, které nalezneš 

od pondělí 8. 6. v Google Učebně a 

také na umimeanglicky.cz v sekci 

Domácí úlohy. 

 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte 

s primáty, jejich způsobem života, 

stavbou těla, zástupci a výskytem. 

Učebnice strana 69-71 

Primáti - lidoopi. 

Soukromý život primátů. 

Létající opice. 

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
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/file/d/1WjkUnZYXaw-JL3gj-IMIACnA9D7Fr5_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6D8-o7rWnxn2x4lTAau1TAl-KuqbaZu/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_5YqgBilyJ4
https://www.youtube.com/watch?v=6D3x4yN3Bww
https://www.youtube.com/watch?v=nQdpuZRko_I
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

V google učebně budete mít zase 

připravené jednoduché otázky 

k tématu. 

ZEMĚPIS OCEÁNIE a její krásy. 

 

1. V učebnici si prostuduj text ze 

stran 52-54 

 

2. Shlédni níže uvedená videa 

Nový Zéland -země dlouhého 

kouře 

 

Polynésie-Tahiti 

 

Havaj-sopky-láva 

 

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 

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. 

NĚMECKÝ 

JAZYK  

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. 

                                                   

 

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/havaj-sopky-lava-a-zanikla-havajska-kultura-5e441a44f2ae77328d0a6abb
https://www.youtube.com/watch?v=S9pikLiws2M
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Dobrovolné:  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

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

 Výukové video. 
 Výukové video. 

 Výukové video. 
 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=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
mailto:ludmila.stemberkova@kamenka-celakovice.cz

