
Týdenní plán  

     ŠKOLA                       TŘÍDNÍ UČITEL                                TŘÍDA                         DATUM 

ZŠ Kamenka       Mgr. Jana             

                         Sýkorová 

                 7.B           19. - 23. 4. 2021

 

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

Český jazyk  

Příslovečné určení příčiny, účelu, 

podmínky a přípustky 

Vedlejší věta příčinná, účelová, 

podmínková a přípustková                                

PL v Učebně. 

jana.sykorova@kamenka  

celakovice.cz 

Matematika  Přímá a nepřímá úměrnost. 

Trojčlenka – slovní úlohy  

(2. část). 

Vzhledem k tomu, že látka 

„Trojčlenka“  je v PS č.3, který je 

připraven k převzetí před vrátnicí 

školy, budou příklady ještě tento 

týden zadány formou pracovního 

listu (PL-2). 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 

 

 

viktor.dousa@kamenka  

celakovice.cz 

Anglický   

jazyk  

P. Hrušková 

Pondělí až pátek 

Unit 4B – Some and any 

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 

practice, workbook check (p. 

47) 

Thursday: Online practice on 

liveworksheets.com 

(comparatives) 

Friday: Online lesson – Unit 5C 

– Record breakers (p. 60) 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly  

najdete ve své učebně Google  

classroom.  

marketa.kalinova@kamenka 

celakovice.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=3_F8Olq0gvY
https://www.youtube.com/watch?v=sp8mvoaM8Bw
https://www.youtube.com/watch?v=CaVylnLCddE


Německý   

jazyk Procvičování předložek se 3. a 4. 

pádem 

Přímý a nepřímý slovosled v 

oznamovací větě 

 

PL v Učebně. 

 

 

 

 

Ruský jazyk  Сколько тебе лет? -  fráze 

Nácvik melodie otázky 

Azbuka – procvičování písmen 

 

Nácvik na online hodině. 

Učebnice strana 45 

Pracovní sešit strana 38 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 

CvAJ  

Z. Libánská 

Online practice  Online hodina ve středu od 14 hod. 

Dějepis  Doba husitská: Průběh husitských 
válek 

 

vera.candova@kamenka-

celakovice.cz 

Přírodopis  

- 

1. Přečtěte si v učebnici  

    str. 73-76 

Rostliny - BOTANIKA 

         - kořen 

         - stonek 

 

2. Podívejte se na videa na 

daná témata 

Všechny zdroje a úkoly jsou 

k dispozici v Google Učebně. 

ludmila.jaresova@kamenka 

celakovice.cz 

Zeměpis  Jihozápadní Asie 

PS 10 UČ 19-23 Online hodina: st 8:55-9:40 

Fyzika Zrcadla – základní pojmy, druhy 
učebnice 164 - 166 

 

Výkladová prezentace v Google 

učebně, PS 53 a 54 – vybrané 

části, vypracujeme v hodině. . 

 

 

Třídní učitel: Mg. Jana Sýkorová  


