
TÝDENNÍ PLÁN 

27. 4. – 30. 4. 2020 

Č 

Online výuka: úterý 11:30 – 11:50 
Procvičování pravopisu –  https://www.onlinecviceni.cz/ - každý den alespoň 1 

cvičení 

Procvičování slovních druhů – https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-

druhy - každý den 1 cvičení 

Pocvičování větných členů - https://www.umimecesky.cz/rozbory - každý den 1 

cvičení – plnit štíty 

Do sešitu školního - strana 97 cvičení 2 – opsat + první dvě věty očíslovat slovní 

druhy. Určit větné členy z daného cvičení – svlačec – podmět, do soutěže, rybí, 

jazyk, velmi, na cestu 

sloh + literatura 

- vyberte si 1 postavu z vaší knihy (nemusí to být hlavní postava) a napište 

její jméno 

- 5 odrážek týkajících se vzhledu hlavy – např. – modré oči, velký nos,… 

- 5 odrážek týkající se celkového vzhledu – vyšší postava, výrazná 

ramena,… 

- 5 odrážek týkající se povahy a chování – je pravdomluvná, chová se 

tiše,… 

- Napište 1 větu, proč se vám postava líbí/nelíbí 

- To mi pošlete na můj mail do čtvrtku 30. 4. do 12. 00 

M 

Všem děkuji za zaslání PL  a příkladů na lichoběžníky - přikládám výsledky pro 

kontrolu - zkontrolujte si a najděte si svoje chyby. Většinou jste měli úkoly dobře, 

občas nějaká chyba. Jeden z  úkolů neodevzdali : Mynařík, Ševčík, Doleželová, 

Pernicová, Hubáček (neodevzdal žádný úkol).  Bylo by dobré opravdu 

všechny zadané práce a úkoly počítat - jak se setkáme ve škole (buď červen, 

nebo září), budu všechny zadané úkoly vybírat  a kontrolovat (+ sešity). 

Většina to dělá, moc chválím, budete mít velkou výhodu:-) 
Jak již jistě víte, od tohoto týdne bude probíhat online výuka - připravte si dotazy, 

vysvětlím také nové učivo.  

     

Online výuka: úterý  12:30  - 12:50    

1.) Do školního sešitu aritmetiky napsat další hodinu ( bez čísla) a datum a 

napsat nadpis :  Úměra - prostuduj str. 59 v učebnici  a opiš ji do ŠA, dva 

příklady dole na  této straně dopočítej (růžové rámečky)   - do ŠA ze str. 59 

opiš řešené příklady 1 - 4 oranžové vpravo a prostuduj je - podle těchto 

příkladů do ŠA vypočítej :  a) x : 4 = 20 : 5     b) 3 : x = 10 : 30   

c) 3 : 5 = 15 : x  - vždy urči x  

2.) - opiš do ŠA přílohu - přímá a nepřímá úměrnost 

        - prostuduj str. 54 + 55 +  do ŠA  vypočítej 55/ cv.1-4 oranžové vpravo 

        - prostuduj str.56 + 57 + do ŠA opiš str.57/Příklad 1 celou stranu a 

napiš do ŠA  str. 57/ cv. 1 oranžové 
3.) Vypočítej PL - trojčlenka a úměra a pošli emailem nejpozději do 2.5.2020 

na  buchtova6@seznam.cz 
          4.) Pro pochopení nového učiva se můžeš podívat na: 

https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4 ,  

https://www.onlinecviceni.cz/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
https://www.umimecesky.cz/rozbory
https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4


https://www.youtube.com/watch?v=k2X1tWe0R3M – přímá a nepřímá 

úměrnost + trojčlenka, můžeš najít i další videa k tomuto učivu 

     5.) Kdo má zájem o další procvičování matematiky, může se podívat 

na www.speedmath.eu - teď to nefunguje jen jako soutěž, ale také k 

procvičování.         

P 

Online výuka: čtvrtek 10:30 – 10:50 

S těmi co budou online, zopakujeme vše o ptácích, ostatní kdo se nemohou 

připojit, si v učebnici tuto látku zopakují pomocí textů strana 71 až 79 

(přečíst a prohlédnout obrázky). 

A 

Online výuka: čtvrtek 11:20 – 11:40 
1. Zkontroluj si cvičení v prac. sešitě z přílohy W p.50/2, W p.51/4, W p.53/4. 

2. V sešitě si dopiš tabulky, kterou jsi opsal na téma Zdraví. Nauč se ji 

nazpaměť!!! 

3. Do sešitu přepiš spojené výrazy patřící k sobě z učebnice PB p.63/3a), 

inspiraci hledej v textu na straně 62. Ve smartu si text můžeš poslechnout. 

4. Vypracuj W p.54/1 – použij tabulky s tématem Zdraví a W p.54/2 – zopakuj 

si ze sešitu význam slovesa SHOULD. 

5. Žáci pracující ve smartu mají nachystaná 2 cvičení: Unit 5B, Předpřít. čas IV; 

Unit 5D, CD 21, výrazy 

Kdo v předmětu anglický jazyk pracuje ve smart classu+ a někdy se stane, že se 

mu neobjeví konec stránky, prosím, zkuste si obrazovku zmenšit (zoom, lupa – 

ze 100% na 90% apod). Mělo by to vyřešit Váš problém, protože stránka v této 

aplikaci je pevně stanovená, nepřizpůsobuje se velikosti. 

INF Pokračovat na již zadaných úkolech + opakovat probrané učivo. 

F 

Online výuka: čtvrtek 10:30 – 10:50 

Pracuj s učebnicí strana 89 až 90, přečti si text i něco navíc a do sešitu 

napiš nebo vytiskni tento text: 
PEVNÉ LÁTKY Většina těles je tvořena pevnými látkami. Pevné látky 

nemění tvar ani objem. Jejich atomy jsou pevně vázány v krystalových 

mřížkách (krystaly). Existují, ale i látky amorfní, neboli beztvaré, které krystaly 

netvoří – například sklo, plasty, asfalt, parafín. Některé vlastnosti pevných látek 

– tvrdost (diamant), křehkost (sklo), ohebnost (pryž), nestlačitelnost (všechny 

pevné látky), tvárnost (plast). 

Úkol do sešitu (kontrolu provedeme společně) – učebnice strana 94 úloha 2 

a 3 (u obrázku sovy). 

D 
Online výuka: středa 11:30 – 11:50 

Pracovní list 3 – doplnit 

Z 

1. Najít druhý díl učebnice pro 7. třídu 

2. Učebnice str. 44 a 45 – Austrálie, úvodní seznámení s Austrálií 

3. Pracovní list č. 46 – doplnit základní informace o Austrálii a Oceánii a 

zaznačit uvedené pojmy do slepé mapky (stačí pomocí čísel) – buď pomocí 

atlasu nebo internetu 

4. Stále platí dobrovolný úkol - vytvořit prezentaci na téma Afrika. Prezentace 

se může týkat země, města, zajímavého místa (Okavango, Čadské jezero, 

Namib, Atlas, národní park,  …..) a bude obsahovat informace, obrázky a na 

posledním slajdu zdroje, odkud jste čerpali. Pokud se vám prezentace povede, 

bude oceněna velkou jedničkou, pokud ne, tak dle kvality množstvím malých 

jedniček. Prezentace posílejte na email ondra.bus@seznam.cz do konce dubna.  

5. Na závěr si pusťte video o Austrálii: https://edu.ceskatelevize.cz/australie-

kontinent-protinozcu-5e441f65d76ace2c451de3e7 

https://www.youtube.com/watch?v=k2X1tWe0R3M
http://www.speedmath.eu/
mailto:ondra.bus@seznam.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/australie-kontinent-protinozcu-5e441f65d76ace2c451de3e7
https://edu.ceskatelevize.cz/australie-kontinent-protinozcu-5e441f65d76ace2c451de3e7


VKO Opakování probraného učiva + pracovat na zadaných pracovních listech. 

ČASP + 

VKZ 

Napište mi seznam surovin a stručný recept na nějaký pokrm, který sami 

připravíte (nemusí být nic složitého - může být i studená kuchyně). Kdo chce, 

může přiložit i foto:)  
Zašlete mi prosím na e.vesella@seznam.cz - do pátku 22. 5. 

VV Výtvarně tvořte – obrázky pro radost nebo jako dárek (Den matek) 

TV 
Choďte na procházky, běhejte, posilujte, cvičte dle vámi sestavené rozcvičky, 

vše s ohledem na vaše zdraví a bezpečnost. 

 

 

 

 

 


