
Týdenní plán 

Škola Třídní učitel Třída Datum 

ZŠ Kamenka Mgr. Jana Sýkorová 
 

7. B 26. -30. 4. 2021 

 

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

 

Český jazyk Přívlastek shodný a neshodný, 

postupně se rozvíjející a 

několikanásobný 

 

PL v Učebně. 

 

jana.sykorova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Matematika 

 

Měřítko plánu a mapy. 

 

PS7-3 

   Str. 173 / A – 1, 3, 4, 5, 7 

          174 / A – 8, 9, 11, 12 

          175 / A - 13 

 

Výuková videa 

 

Měřítko plánu, mapy. 

Měřítko mapy. 

 

viktor.dousa@kamenka-

celakovice.cz 

 

Anglický 

jazyk 

 

P. Hrušková 

 

Pondělí až pátek 

Unit 4B – Some and any – 

speaking and writing 

 

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 

5C – Superlatives (Student’s 

book p. 61) 

Thursday: Online practice 

(comparatives and 

superlatives) 

Friday: Online lesson – Unit 5C 

– The world and superlatives 

(Workbook p. 48 and 49) 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

Německý 

jazyk 

Přímý a nepřímý slovosled v 

oznamovací větě 

Tvorba otázek 
 

 

PL v Učebně. 

 

 

Ruský jazyk 

 

 

Сколько тебе лет? -  

procvičování fráze 

Otázky - procvičování 

Azbuka – psaní a výslovnost ы 

 

 

Nácvik na online hodině v pátek    

1. hodinu. 

Učebnice strana 42, 45 

Pracovní sešit strana 38 

 

lenka.sudova@kamenka-

celakovice.cz 
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CvAJ 

 
Z. Libánská 

 

Online practice 
 
 

 

Online hodina ve středu od 14 hod. 

 

Dějepis 

 

Doba husitská -  Průběh 
husitských válek - 2.část  

 

učeb.str.107 - 108 

 

 

vera.candova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Přírodopis 

 

1. Přečtěte si v učebnici  

    str. 76-78, 80-81 

Rostliny - BOTANIKA 

  - list 

  - nepohlavní – vegetativní –    

rozmnožování rostlin 

 

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 
odpadne z důvodu testování 9.tříd 

Samostudium dle pokynů v Učebně. 
 

 

Fyzika 
Lom světla – základní pojmy 

učebnice 172 - 174 
 

 

 

Výkladová prezentace v Google 

učebně, PS 55 - vypracujeme 

v hodině. 

 

 

Třídní učitel: Mg. Jana Sýkorová 
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