
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková 6. A 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí šesťáci, už druhý týden si vaše učení řídíte sami …možná někdo zjistil, že 
mu to vyhovuje více, než chodit pravidelně do školy . Minulý týden jste si upevnili 

již probrané učivo, v tomto týdnu se pomalu posuneme dále. Nezapomeňte ale i tak 
odpočívat, pomáhat rodičům  a kontrolovat, co vám raší na záhoncích. Učivo si pěkně 

rozvrhněte na celý týden, to platí pro všechny předměty. 

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

ČESKÝ JAZYK Po - Vyjmenovaná slova - první 2 

cvičení 

učebnice 46/6 – přepsat do sešitu 

mluvnice 

 

Ut - Koncovky podstatných jmen – 

první 2 cvičení 

St -  Přídavná jména 

(v tomto cvičení se jedná o 

kombinaci koncovek přídavných 

jmen přivlastňovacích a koncovek 

podstatných jmen ve 3. pádě) 

učebnice 74/3 – přepsat do sešitu 

mluvnice (Příklad řešení: Po včelím 

–př. jméno měkké – bodnutí mi 

otekla ruka.) 

Čt  - Velká písmena https://cesky-

jazyk.okhelp.cz/diktaty-mala-

velka-pismena/diktat-1.php 

Pa - Literatura 

IVAN OLBRACHT: BIBLICKÉ 

PŘÍBĚHY 

DAVID A GOLIÁŠ 

Přečtěte si ukázku biblického 

starozákonního příběhu, který pro 

děti převyprávěl spisovatel Ivan 

Olbracht – v  odkazu 

Další úkoly k literatuře najdete níže 

v sekci Upřesňující informace 

Odkazy na on-line cvičení 

k danému tematickému celku: 

 

Po:  vyjmenovaná slova 

 

Ut: koncovky podstatných jmen 

 

 

 

St:  diktáty 

       diktáty2 

   

 

 

   

Čt: velká písmena 

 

 

Pá: Biblické příběhy - I. Olbracht 

MATEMATIKA Během celého týdne budeme 

poznávat úhel a jeho velikost a 

úhly měřit. Se vším vám poradí 

výukové video v odkazu, kterým 

začněte! 

Odkazy na výuková videa: 

 

úhly- úvod do kapitoly 

 

měření úhlů - úvod 

pojmenování úhlů 

http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_vyjmenovana_slova_sc.php
http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_i_y_v_koncovkach_podstatnych_jmen.php
http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=65&sel=1
http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=71&sel=1
http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=258&sel=1
http://ld.johanesville.net/olbracht-01-biblicke-pribehy
https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U
https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/basic-geo-angle/angle-intro/v/angle-basics?modal=1
https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/basic-geo-angle/angle-intro/v/naming-angles?modal=1
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Text v učebnici : str. 58 -59 a 69-

70. 

 Porovnávání a přenášení úhlů 
zatím vynecháme! –musíme spolu 

 

 

Hlavním úkolem tohoto týdne bude 

naučit se úhly pojmenovat a 

měřit. 

opakování základů úhlů 

měření úhlů ve stupních 

 

měření úhlu 

 

úkol č.1do PS na str. 126 si 

z učebnice ze str. 59 opište žlutý 

rámeček – vybraná písmena malé 

řecké abecedy 

Úkol č.2: ze str. 58 v učebnici si do 

PS na str. 126 přepiš informace ze 

žlutého rámečku ( nauč se pojmy : 

vrchol, rameno, a značky ∢, ) 
 

 Zajímavé shrnutí najdeš i zde:  

úhly - přehled 

Úkol č.3 :  

V PS vypracuj: 127/3,4,5 a 6 

133/1,2,3 – zkus už použít úhloměr 

134/4 a 5 

ANGLICKÝ  

JAZYK – K. 

HAVLOVÁ 

Tento týden budeme procvičovat 

lekci UNIT 1 (krátké online úlohy) 

1, Procvičujeme present simple  

1: sloveso v závorce dej do správného 
tvaru 

2: přečti si větu, pokud je správná, 
napiš do políčka correct. Pokud vidíš 
chybu, napiš větu správně 

3: spoj otázky s odpověďmi  

4: vytvoř gramaticky správné věty 
(chybí pomocné sloveso!)   

2, procvičujeme ordinal numbers, 

months a listening (poslech)  

5: hry: pohybuj žábou šipkami nahoru, 
dolu, stiskni tlačítko space (delší 
tlačítko pod C,V,B,N,M)) 

6: learn (uč se výslovnost) a test (slož 
věty) 

7: doplň a pak poslechni (LISTEN) 

3, procvičujeme adverbs of 

frequency a housework 

8: dej slova do správného pořadí 

9: poslechni, pak klikni na Start 

 

 

 

úloha 1 

úloha 2  

úloha 3  

úloha 4  

  

 

úloha 5 

úloha 6  

úloha 7  

 

 

 

 

úloha 8 

úloha 9  

 

 

 

https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/basic-geo-angle/angle-intro/a/angle-basics-review?modal=1
https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/measure-angles/v/measuring-angles-in-degrees?modal=1
https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/measure-angles/v/using-a-protractor?modal=1
http://it.pedf.cuni.cz/~proch/program/uhel.htm
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/games/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/phrasebuilder?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/listening?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Další možnost procvičení lekce 

UNIT 1 najdeš v dokumentu 

(doporučuji).  

Doplňkové cvičení  

PŘÍRODOPIS Seznamte se se stavbou těla, 

výskytem a způsobem života blech. 

kapitola BLECHY v učebnici a 

zajímavý dokument Havěť kolem 

nás 

Odkaz na dokument:  BLECHY - video 

DĚJEPIS Kapitoly Řecká kultura a 

Olympijské hry - přečíst a 

odpovědět na otázky za textem v 

učebnici.  

  

Pro zájemce: Zjistit co nejvíce 

informací o novodobých 

OLYMPIJSKÝCH  HRÁCH - udělat 

referát na papír. 

  

ZEMĚPIS 

 

Projevy pohybů litosférických 

desek – nastuduj si tuto kapitolu 

v učebnici na str. 12-16 

Video: Jak vzniká zemětřesení 

 

dokument: Sopky 

 

V PS vypracuj: str. 9 a 10 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Téma tohoto týdne: Present simple 

for daily routines 

Úkoly: 

Pusťte si písničku z odkazu. 

Popište běžný všední den jednoho 

z vašich rodičů (v době bez 

koronaviru). Napište alespoň 7 vět, 

snažte se použít v každé větě jiné 

sloveso. Použijte slovesný čas 

„Present simple“. Pozor, ve 3. osobě 

čísla jednotného přidáváme ke 

slovesu „s“ 

Doplňte vhodná slova do 

poslechového cvičení. 

https://www.youtube.com/watch?v

=k0FHGnc6iHg 

Úkol mi odešlete opět na 

marketa.kalinova@gmail.com 

nejlépe do čtvrtka 26. 3. 

  

https://www.skolasnadhledem.cz/ga

me/3123 

 

FYZIKA Stále procvičujeme převody 

jednotek – délky, času, hmotnosti a 

objemu (l, m3, dl, ….) 

cvičení - převody jednotek (on-line) 

 

úkol: upečte si doma pod 

dohledem dospělé osoby na 
snídani moučník nebo bábovku. 

Při přípravě odvažuj, odměřuj, 
moc neochutnávej  a dobře 
hlídej čas pečení. Nejlepší je 

fyzika v praxi! …přeji dobrou 
chuť 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/6A-Tydenni-plan-23-27_03_2020_Priloha_AJ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eJJvvaVLLmw
https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg
https://www.youtube.com/watch?v=NtBKQVWweY8
https://www.youtube.com/watch?v=k0FHGnc6iHg
https://www.youtube.com/watch?v=k0FHGnc6iHg
mailto:marketa.kalinova@gmail.com
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3123
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3123
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2152&action=show#selid
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Učivo si rozlož do celého týdne 

 Zápisy v sešitě si klidně doplň libovolným 

obrázkem 

 Cokoliv tě napadne k danému tématu, 

poznamenej si a ve škole si o tom spolu 

popovídáme 

 Stále platí, že na SCIU můžeš trénovat 

dříve zadaná cvičení - matematika 

 Nezapomeň si zařazovat pohybové 
chvilky, je čas na posilování, jógu, tanec  

a jiné sportovní výzvy  

 Kdo může, měl by si vysít jarní zeleninku 
(ředkvička, hrášek, mrkev,……vitamíny 

se hodí vždy 

 držím vám palce, pokud budete 
potřebovat cokoliv vysvětlit, jsem tu 
pro vás na telefonu nebo na emailu. 

Však vy kontakt znáte  

 

 

 

Upřesňující informace: 

 

český jazyk:  
 

Odpovězte na otázky do sešitu literatury – stačí psát jen odpovědi (celou větou ) 

1. Čím se David vyzbrojil? 

2. Proč se mu Goliáš posmíval? 

3. Jaká vojska proti sobě bojovala? 

4. Jak David Goliáše nakonec přemohl? 

5. Jaké plyne z textu ponaučení? 

6.  Vysvětlete, co je to mošnička (4. řádek) 

7. Vypište co nejvíc synonym (slov se stejným významem) ke slovům potýkat, 

mrštit, udeřit (v textu jsou v předposledním odstavci) 

 

Vysvětlivky: 

Saul: první izraelský král 

Izraelité: židovský národ, píše se o nich ve Starém zákonu (první části Bible) 

Filištíni: nepřátele izraelitů, kteří uctívali jiné bohy 

 

Poslechněte si píseň David a Goliáš od Jana Wericha a přečtěte si také její text. Které 
zpracování příběhu se vám líbí víc a kterému jste lépe rozuměli (ukázka od I. 

Olbrachta, nebo tato píseň) a proč? (Opět napište do sešitu literatury) 

   David a Goliáš – ukázka  

 

 

 

 

 

 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/werich-jan/david-a-golias-99466
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Dobrovolné (doplňkové učivo):  
 
Můžete  si vyrobit vlastní PLAKÁT – TAHÁK  na síť nad tabulí (k libovolnému 
předmětu ČJ, M, Z, F). Doporučuji formát A3 a čitelné písmo  . Předáme si je 

osobně ve škole. 

 

Český jazyk: 
 

 Čtecí hodinka - čtení knih živě 

 Jak vycvičit draka - poslech 

 

Mgr. Iveta Holečková 

Třídní učitelka 6. A 

https://mailchi.mp/59fc3133fd01/ctecihodinka?fbclid=IwAR2FatUI11GNKfgrUvnmFLe2p_5V1DIfKCG2xLboR1u9yHcL99PbptX0y1A
https://www.youtube.com/watch?v=EyzN4r_-U6E

