
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Jana Sýkorová 
 

7. B 15 - 19. 3. 2021 

 

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

 

Český jazyk 

 

Shoda podmětu s přísudkem 

 

Test č. 17 

 

str. 80, 81 

 

str. 82 - projdeme společně při 

online hodině 

 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Matematika 

 

Poměr, převrácený poměr, 

postupný poměr. 

 

PS7-2 

 Str. 151 / A – 6, 7, 8, 9 

152 / A – 10, 11, 12, 13, 

14 

153 / A – 15, 16, 17 

 

 

 

Výuková videa: 

 

Poměr, krácení a rozšiřování 

poměru, základní tvar. 

 

Dělení celku v daném poměru. 

 

Změna v daném poměru. 

 

Případné další informace budou   

v Google učebně  

 

viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Anglický 

jazyk 

 

P. Hrušková 

 

Pondělí až pátek 

Unit 4A – Countable and 

uncountable nouns 

 

Online hodiny budou v pondělí 

a ve čtvrtek v 8:55 – odkaz pro 

připojení bude v učebně. 

 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

 

 

Anglický 

jazyk 

 

M. Kalinová 

 

Monday: Online lesson – Unit 

4D – Progress check 

(Workbook p. 42 and 43) 

Thursday: Unit 4 reading – 

Ananse the Spider (Student’s 

book p. 85) 

Friday: Online lesson: Unit 4 – 

online test, Sausages with ice-

cream song 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Německý 

jazyk 

 

Předložky s 3. p. - procvičování 

Předložky s 4. p. - procvičování 

 

Aschenputtel - Teil 2.  

PL v Učebně 

 

Text včetně překladu v Učebně 

 - nácvik výslovnosti 

https://www.youtube.com/watch?v=zvUKLh-Q0TM
https://www.youtube.com/watch?v=zvUKLh-Q0TM
https://www.youtube.com/watch?v=k4hc7_eCsR0
https://www.youtube.com/watch?v=s1TY0fb02RM
about:blank
about:blank
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Ruský jazyk 

 

 

12. lekce – azbuka- seznámení 

s novými písmeny  

Slovní zásoba - rodina 

 

 

 

 

Učebnice strana 40. 

Pracovní sešit strana 35. 

Procvičování na online hodině. 

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 
CvAJ 

 
Z. Libánská 

 

Online practice 
 
 

 

Online hodina ve středu od 14 hod. 

 

Dějepis 

 

Lucemburkové:  - Karel IV. 
                             - Václav IV. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Přírodopis 

 

1. Přečtěte si v učebnici  

    str. 58-62 

- Sudokopytníci 

(nepřežvýkavý i přežvýkavý) 

 

2. Podívejte se na video o 

sudokopytnících 

-  

-  

 

Všechny zdroje a úkoly jsou 

k dispozici v Google Učebně. 

 

Online hodina proběhne: 

 v pátek od 8.55 

 

ludmila.jaresova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Zeměpis 

 

PS 7 UČ 14-16 2. díl Hospodářství 
Asie 

 

Online hodina: st 8:55-9:40 

 

Na online hodinách po jarních 

prázdninách si napíšeme test na 

téma Přírodní podmínky Asie 

(členitost, povrch, vodstvo, klima, 

přírodní krajiny). 

 

 

Fyzika 
Světelné jevy – opakování, 

praktické procvičení učebnice 

 

 

str. 150 - 154 

 

Prezentace v Google učebně,  

PS 47 a 48 - uděláme společně na 

hodině, zajímavá videa: Jak se 

měřila rychlost světla, Šíření světla 

dírkou. 

 

Třídní učitel: Mg. Jana Sýkorová 

 

 

 

 

mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=yfWvDJWI1ls
https://www.youtube.com/watch?v=yfWvDJWI1ls
https://www.youtube.com/watch?v=lW4FIhWR2C4
https://www.youtube.com/watch?v=lW4FIhWR2C4

