
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Jana 
Sýkorová 

 

7. B 12. - 16. 4. 2021 

 

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

 

Český jazyk 

 

Příslovečné určení místa a času 

 

Vedlejší věty příslovečné místní 

a časové 

 

str. 86 

 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Matematika 

 

Přímá a nepřímá úměrnost. 

Trojčlenka – slovní úlohy. 

 

Vzhledem k tomu, že látka 

„Trojčlenka“  je v PS č.3, který 

není zatím rozdán, budou příklady 

zadány formou pracovního listu. 

Pracovní list s týdenním 

úkolem (soubor PDF) bude 

zveřejněn v Google učebně. 

Příklady lze vypracovat do 

vytištěného pracovního listu nebo 

do školního sešitu. 

 

Výuková videa: 

 

Trojčlenka 

Trojčlenka - příklad 1 

Trojčlenka - příklad 2 

 

Případné další informace budou   

v Google učebně - 7. B 

 

viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

 

Anglický 

jazyk 

 

P. Hrušková 

 

Pondělí až pátek 

Unit 4B – Food and drink 

 

Online hodina bude v pondělí 

v 8:55 – odkaz pro připojení bude 

v učebně. Konzultace ve čtvrtek 

v 8:55. 

 

Další úkoly a odkazy najdete 

v Učebně. 

 

 

Anglický 

jazyk 

 

M. Kalinová 

 

Monday: Online lesson – Unit  

5B – comparative adjectives 

(Student‘s book p. 59) 

Thursday: Online practice on 

umimeanglicky.cz (The 

weather) 

Friday: Online lesson – Unit 5B 

– the weather and 

comparatives (Workbook p. 46 

and 47) 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

Německý 

jazyk 

 

Unser Zuhause 

 

Schulsachen  

 

 

Úkol zadaný v Učebně. 

PL v Učebně. 

 

mailto:jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz
mailto:jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=3_F8Olq0gvY
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Ruský jazyk 

 

 

Сколько тебе лет? - nácvik 

fráze 

Měkký znak - procvičování 

Psaní a výslovnost Ч ч 

 

 

Nácvik na online hodině. 

Učebnice strana 44 

Pracovní sešit strana 37 

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

 
CvAJ 

 
Z. Libánská 

 

Online practice 
 
 

 

Online hodina ve středu od 14 hod. 

 

Dějepis 

 

Doba husitská: Husité  
 

str.105 

 

vera.candova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Přírodopis 

 

1. Přečtěte si v učebnici  

    str. 78-80 Rostliny: úvod 

- růst rostlin 

  - život rostlin 

 

2. Podívejte se na videa, která 

nás uvedou do kapitoly 

BOTANIKA 

-  

 

Ve čt bude v učebně připravený 

kvíz k opakování kapitol 

Zoologie. 

Všechny zdroje a úkoly jsou 

k dispozici v Google Učebně. 

 

 

ludmila.jaresova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Zeměpis 

 

Jihozápadní Asie 

PS 10 UČ 19-23 

Píšeme online test na téma 

Hospodářství Asie ve vašich 

online hodinách: 

 

Online hodina: st 8:55-9:40 

 

 

Fyzika 
 

Přednáška odborníka z AV 

 

Uskuteční se v rámci hodiny fyziky. 

Bližší informace v Učebně. 

 

Třídní učitel: Mg. Jana Sýkorová 

                                                                     jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 
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