
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Jana 
Sýkorová 

 

7. B 23. - 27. 11. 2020 

Připomínám, že další online TS se koná dne 26. 11. 2020 od 18 hod. v naší 

Učebně (stejně jako minule). 

 

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

 

Český 

jazyk 

 

Neohebné druhy slov - 

příslovce 

 

Druhy a stupňování příslovcí 

 

 

 

 

Učebnice str. 34 - 35 

 

PL a úkol zadaný v Umíme česky 

najdete v Učebně 

 

Test na str. 36 si probereme 

společně na online hodině. 

 

Matemati

ka 

 

Sčítání a odčítání zlomků. 

PS7-1 

Str. 61 / A - 1, 2 

      62 / A – 3, 4 

      63 / A – 5, 6, 7, 8 

      64 / A – 9, 10 

     

viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

  

Výuková videa 

Sčítání a odčítání zlomků 

 

 

 

 

 

Případné další informace budou   

v Google učebně. 

 

Anglický 

jazyk 

 

P. Hrušková 

 

Pondělí až pátek 

Unit 3B – Past simple 

 

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 – Unit 3D: 

Mut’s holiday – video, reading, 

speaking 

Grammar – past simple 

questions 

 

Čt: Online procvičování gramatiky 

3. lekce učebnice Project 

 

Pá: Online konzultace, cvičení ve 

workbooku str. 30 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Německý 

jazyk 

 

Používání předložky am 

Was machst du am ….. ? 

 

 

PL najdete v Učebně 

Úkol z Umíme německy bude 

zadán v Učebně 

Mitzi a Maus si hrají na školu 

Mitzi a Maus telefonují 

about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=h4zaPMLHAJQ
https://edu.ceskatelevize.cz/video/3635-mitzi-a-maus-si-hraji-na-skolu
https://edu.ceskatelevize.cz/video/3678-mitzi-a-maus-telefonuji
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Ruský 

jazyk 

 

 

Básnička - opakování 

Seznamování - fráze  

Barvy – nová slovní zásoba 

Azbuka psaní З з  – 10. lekce 

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 Pracovní sešit strana 6 

 Procvičování na online hodině 

  

 Nácvik na online hodině 

 

 Pracovní sešit strana 25 

 

Dějepis 

 

První čeští králové -  Přemysl 
Otakar I.  

 

str. 62 
 

 

Přírodopis 

 

1. Přečtěte si v učebnici  

    Ptáci - Hrabaví 

 

2. Získané informace doplňte 

zhlédnutím prezentací:  

- Ptáci (úvod do skupiny) 

- Přizpůsobení ptáků pro 

život 

- Chování ptáků 

 

3. V aplikaci „Umíme fakta“ si 

zábavnou formou ověřte 

získané znalosti  

 

ludmila.jaresova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

str. 23 - 25 

 

Všechny zdroje a úkoly jsou 

k dispozici v Google Učebně. 

 

 

 

Tento týden bude zadaný kvíz 

z celé kapitoly – Plazi.  

Učivo si ještě na začátku online 

hodiny připomeneme. 

 

Online hodina proběhne: 

v pátek od 8.55 

 

 

 

Zeměpis 
Regionální geografie Afriky – 

regiony 

 

 

 

PS 36 UČ 71 

 

Online lekce středa 8:55-9:40 

 

Test Přírodní poměry Afriky 

bude připraven v učebně PS str. 

30-31 UČ 60-65 

 

 

Fyzika 
Skládání sil   

Procvičování v učebnici 35 - 47 

 

Prezentace v Google učebně – 

opakování, vše probereme na             

on-line hodině. 

 

Pracovní list v Google učebně 

(bude vložen po hodině) 

 

 

Třídní učitel: Mg. Jana Sýkorová 

                                                                     jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

 

mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
https://classroom.google.com/

