
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jiří Kyliánek 10. D 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Zde prosím uveďte nějaký motivační úvod, cíl, povzbuzení do domácího vzdělávání, 

ocení to i rodiče. Jednoduše popsat co bude náplní celého týdne. 

 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Mluvnice: procvičování koncovek 

přídavných jmen. 

 

Úterý: 

Čtení: vymysli název básně 

Mluvnice: druhy zájmen PS 27/1-2 

 

Středa: 

Atd. 

 

Pondělí: 

Procvičování 1 (01b, 02b) 

Procvičování 2 

 

Úterý: 

Procvičování 1 

 

 

Středa: 

Procvičování 1 

CHEMIE Pondělí až pátek 

 

Google classroom – DO UČEBNY 

Pondělí až pátek 

Vstup do virtuální učebny máte 

všichni přidělen, nezapomeňte 

prostudovat a vypracovat zadání 

v učebně.  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Pokyny Pokyny 

PŘÍRODOPIS Pokyny Pokyny 

PRVOUKA Pokyny Pokyny 

VLASTIVĚDA 

 

Pokyny Pokyny 

NAPIŠTE 

NÁZEV 

PŘEDMĚTU 

(MŮŽETE 

PŘIDÁVAT, 

UBÍRAT ATD.) 

Pokyny Pokyny 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid
https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=tvo%C5%99en%C3%AD+p%C5%99%C3%ADdavn%C3%BDch+jmen
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html
https://classroom.google.com/u/0/h
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POŽADAVKY POZNÁMKY - DOPLNĚNÍ 

 Pozorně číst bez chyb 

 Příklady z matematiky vypočítat, poučit se 

z chyb, chybné příklady zkusit znovu 

 Rozvrhněte si čas na jednotlivá cvičení, 

nemusíte hned vše udělat najednou, 
naplánujte si rozvrh dne – ten můžete 

zaslat, vyfotit a poslat 

 Dbejte na odpočinek, správné sezení apod. 

 Mezi úkoly si stanovte pauzu, podobně jako 

ve škole 

 Měňte předměty, nedělejte jeden předmět 

za celý týden 

 A podobná doporučení 

Jste šikulky, vše zvládnete, podpořte 
děti v domácím učení. Něco 
pozitivního, povzbuzujícího. Zatím 

prosím nehodnoťte, když tak pouze 
pozitivně, nemají to také lehké. 
Vžijte se do jejich situace, rodiče 

přijdou z práce v 16.00 a mají dětem 
pomáhat s úkoly, snažte se zadávat 

úkoly s rozumem, které děti 
zvládnou sami. Odkazujte je na 
konkrétní cvičení, nedávejte pouze 

odkaz a ať si vyberou (nevyberou si 

– neví co). 

 

Upřesňující informace: 

 

Váš text – sdělte dětem další informace, které je potřeba k učivu. 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

 Zhlédnout video – ODKAZ ZDE 
 Procvičování 1 – Vyjmenovaná slova po B 
 Musí zde být konkrétní odkaz na konkrétní cvičení – nevkládejte dlouhé odkazy 

např. toto je špatně - 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZt

rQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJURUFNVTJLNkhLOFpCUU1NODMzVTlBWEVWQi4u 
 Takto je to správně: Formulář k zápisu (jak to udělat – označte text, klikněte 

pravým tlačítkem myši a zvolte „hypertextový odkaz“, otevře se vám okno a do 
spodního prázdného okna „ADRESA“ vložte daný konkrétní odkaz na dané 
cvičení – viz obrázky) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mBnnDvrR1bE
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-b-2-uroven/6377
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJURUFNVTJLNkhLOFpCUU1NODMzVTlBWEVWQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJURUFNVTJLNkhLOFpCUU1NODMzVTlBWEVWQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJURUFNVTJLNkhLOFpCUU1NODMzVTlBWEVWQi4u
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 Když zadáte konkrétní dobrovolný úkol s rozumem, tak to děti vypracují, radši 
kratší články, ale více, než když rozkliknete odkaz a objeví se celá stránka textu 

na doplnění – taky bych hned zavřel, ale budou tam dvě věty a čtyři doplnění 
daného jevu, tak je vypracuje, a takových jim dejte šest a udělají je, když dáte 

dohromady 12 vět, tak víte, co se stane. 

 

 

Ing. Kyliánek Jiří 

Třídní učitel virtuální třídy 

 

Kontakt:  

- emailová adresa (klidně si založte nějakou novou – ideál na google – jen pro 
tento účel, pokud jste jim již nedali nějakou jinou) 

- telefon pro rodiče 

- lze pro starší vytvořit i sdílený google disk (schválně klikněte, vytvořeno za pár 
sekund, podmínkou je google email), když jim pošlete odkaz, budou vám tam 

nahrávat fotky, dokumenty apod. a nebojte, oni to zvládnou nebo jim pomůžou 
rodiče a nemusíte vytvářet nic do informatiky (zároveň se učí informatiku a ani o 
tom neví – ovládání technologií, z telefonu budou nahrávat sdílet apod.) 

- co nejvíce jim to usnadněte 

 

Emailem Vám rozešlu VZOR – FORMULÁŘ, na který stačí dvakrát kliknout a otevře se 

Vám vždy přednastavený a čistý dokument, který musíte vyplnit a potom uložit – 

prosím ve tvaru: 

 

Třída - Týdenní plán – Datum – např. (vždy bez hacku, carek, mezer – odkaz jde na 

web) 

 

9C-Tydenni-plan-23-27_03_2020.docx 

 

A ten mi prosím vždy do pátku do 24.00 zašlete. Já si je uložím, převedu do PDF 
dokumentu a vložím jako odkaz do Vašich konkrétních stránek s návodem jak s ním 

pracovat, když na něj rodiče kliknout, tak se jim otevře v novém okně, kde budou 
všechny odkazy klikatelné, tzn., dostanou se na všechny Vámi odkazovaná cvičení. 

Bude to mít formu, styl a profesionální úroveň, navíc si to budou moct vytisknout. 
Protože, když se podíváte nyní, tak aby se v tom pes vyznal – velmi zmatečné a 

velmi amatérské. 

 

Dotazy na telefonu nebo emailu. 

 

 

NEKRITIZUJI – BYLO TO HEKTICKÉ 

https://www.google.cz/drive/apps.html

