
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Jana 
Sýkorová 

7. B 2. - 6. 11.2020 

 

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

 

Český 

jazyk 

 

Slovesa - slovesný rod činný 

a trpný 

 

str. 26/11 

 

učebnice str. 27 

 

do školního sešitu 

 

Přehled slovesného rodu 

činného a trpného a další 

informace v Učebně 

PL č. 3 - Učebna 

Umíme česky - úkol (zadání v 

Učebně) 

 

Připomínám:  

1. skupina. online Po 3. hod. 

2. skupina. online Po 4. hod. 

Středeční  online hodina společně 

 

 

Matemati

ka 

 

  Procvičování příkladů 

  PS6-3 

  Str. 251 / 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

  Zlomek - opakování      

  PS7-1 

  Str. 47 / A – 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

  

 Výuková videa 

  Zlomky - úvodní seznámení 

  Zlomky 
  Úvod do zlomků stejné   
  hodnoty 
 

 
 

 

  Případné další informace  

  budou  v Google učebně 

 

Anglický 

jazyk 

 

P. Hrušková 

 

Pondělí až pátek 

Unit 3A – Was x were 

 

Pondělí – online hodina 

v 8:55 – odkaz pro připojení 

bude v učebně. 

 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

 

Anglický 

jazyk 

 

M. Kalinová 

 

Po: Online hodina – ústní 

procvičení minulého času, práce 

s učebnicí, zadání písemného 

úkolu, kontrola cvičení 

v pracovním sešitě 

Čt: Online cvičení na slovní 

zásobu (cestování) na 

umimeanglicky.cz 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA
https://www.youtube.com/watch?v=npX1nbKD9fo
https://www.youtube.com/watch?v=Xyg9tELBpcY
https://www.youtube.com/watch?v=Xyg9tELBpcY
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Pá: Online konzultace, online 

cvičení na minulý čas prostý na 

liveworkseets.com 

 

 

 

Anglický 

jazyk 

 

Z. 

Libánská 

 

 

 

Online practice 
Online lekce: úterý od 10:55 v 
Google Učebně CvAJ7 

 

Německý 

jazyk 

 

Opakování slovíček 

Schulsachen 

4. p. podstatných jmen Sg. 

Přehled skloňování podst. jmen v 

Učebně 

 

PL na procvičení v Učebně  

 

 

Ruský 

jazyk 

 

 

  Наш класс - procvičování  

  slovní zásoby 

Azbuka – 9. lekce  

procvičování  

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

  

 

Nácvik výslovnosti na online 

hodině. 

Čtení: učebnice strana 27/ 

cvičení 14 

Pracovní sešit: vyplň 

str. 23 / cv. 10  

 

Dějepis 

 

Čechy v době knížecí (str. 

56 - 57) 

- Bořivoj a Ludmila 

- Václav a Boleslav 

 

Napsat výpisky do sešitu a 

odpovědět na 3. otázku - Proč, kdy 

a kým byl Václav zavražděn 

 

Přírodopis 

 

1. Přečtěte si v učebnici str. 

14-16 

Obojživelníci – Ocasatí i 

Bezocasí 

2. Získané informace 

doplňte zhlédnutím 

prezentací: Obojživelníci 

(úvod do skupiny), Žáby 

(obojživelníci bezocasí) a 

Čolci a mloci (obojživelníci 

ocasatí) 

 

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. 

 

Nezapomeňte včas vyplnit 

Opakovací kvíz tohoto týdne na 

téma: Ryby sladkovodní, 

mořské a akvarijní  

 

Online hodina proběhne: 

v pátek od 8.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
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Zeměpis 

 

Regionální geografie Afriky 

 

Přírodní poměry -   

PS 32 spolu online  

     33 sami  

UČ 60-69 

 

Pokyny již máte v google 

classroom 

online - středa 8:55-9:40 

 

Fyzika 

 

Pohyb – výpočty při 

rovnoměrném pohybu 

 

 

učebnice str. 18 - 23 

 

 

Prezentace a pracovní list v  

Google učebně - vše probereme na 

on-line hodině. 
 

 

Třídní učitel: Mg. Jana Sýkorová 

                                                                     jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/

