
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jana Sýkorová 7. B 19. – 23. 10. 
2020 

 

Předmět pokyny pro děti zdroje (úkoly, zadání apod.) 

 
Český jazyk 

 

Slovesa  

 

učebnice str. 25 

do škol. sešitu 25/4 

Umíme česky- Classroom 

 

 

Matematika 
 

Kružnice opsaná a vepsaná 

trojúhelníku 

  

   PS6-3 

   Str. 237 / A – 1, A – 2 

       238 / A – 3, A – 4 

       239 / A – 5, A – 6, A - 7  

   

 

viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

 Výuková videa 

  Kružnice opsaná trojúhelníku 

  Kružnice vepsaná  

  trojúhelníku 

 

(nová látka „Kružnice opsaná a 

vepsaná trojúhelníku“ bude 

probírána v online hodinách) 

 

 

  Případné další informace  

  budou  v Google učebně  

 

 
Anglický jazyk 
 

 

 

Uč. P. Hrušková 

 

Pondělí až pátek 

Unit 2 – Revision 

Pondělí – online hodina v 8:55 – 

odkaz pro připojení bude v učebně. 

 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

 
Anglický jazyk 

 

Uč. M. Kalinová 

 

Unit 3B – Our holiday 

Vocabulary – travelling 

Grammar - past simple regular 

verbs – positive and negative 

sentences 

 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Online hodina v pondělí od 8:55 

 
 
Německý jazyk 

 

Schulsachen 
Doplnit a naučit se slovíčka podle 

PL 

Umíme německy Classroom 

 
Ruský jazyk 
 

 

  Azbuka:nácvik čtení a psaní  

  písmen 

 

 

  

Procvičuj si čtení: 

učebnice strana 25/ cvičení 9 

      strana 26/ cvičení 10 

Pracovní sešit: 

strana 20/ 4.4- písmeno Я я 

strana 21/ 4.5- písmeno Э э 

about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=TD4EKiCVBMA
https://www.youtube.com/watch?v=hn0dyrBM76o
https://www.youtube.com/watch?v=hn0dyrBM76o
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
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lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 
Dějepis 

 

Křížové výpravy (str. 44, 45) 

Kyjevská Rus 

Seveřané a Vikingové 

do sešitu nalepit dopis, doplnit 

 

napsat do sešitu nadpis a 

odpovědět na otázky (dle instrukcí 

ve škole) 

 
Přírodopis 

 

1. Přečtěte si v učebnici str. 12-

13 Mořské ryby a příklady 

akvarijních ryb 

2. Získané informace doplňte 

zhlédnutím prezentace: 

Hospodářský význam ryb, 

mořské ryby 

3. V aplikaci „Umíme fakta“ si 

zábavnou formou ověřte získané 

znalosti  

 
ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz  

 

Všechny zdroje a úkoly jsou 

k dispozici v Google Učebně. 

 

 

 

 

 

 

 

Online hodina proběhne v pátek od 

8.55 

 

 
Zeměpis 

 

Regionální geografie Afriky 

 

Lokalizace a přírodní poměry PS 

31-32 UČ 60-65 

Pokyny již máte v google 

classroom 

 

Dostanete pracovní list na téma 

Hospodářské sektory na možnost 

zisku jedničky pro úspěšné 

(odevzdat do GC) 

 

středa 8:55-9:40 online lekce  

Projdeme společně lokalizaci Afriky 

na str. 30 

 
Fyzika 

 

Pohyb 

 

 Prostudovat si pracovní list v 

Google učebně (bude probrán při 

on-line hodině) 

 

Třídní učitel: Mg. Jana Sýkorová 

                                                                     jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

 

 

 

mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz

