
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková 6.A 30. 3. – 3.4. 2020 

PŘEHLED 

Moc vás chválím za vaše aktivní nasazení a účast v online výuce. Jste moc šikovní. 

V tomto týdnu se posuneme ještě kousek dál 😊 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Zájmena shrnutí 

 

1. Vypracujte online souhrnné 

cvičení na zájmena 

 

2. A trochu se pobavte při 
hravém určování druhů 

zájmen  
 

 

 

 

 

Úterý: Velká písmena 

1. Online cvičení 

 

 

 

Středa: Shoda podmětu 
s přísudkem 

1. Opět online cvičení, 

tentokrát na shodu podmětu 
s přísudkem, kterou jsme 

spolu ještě neprobírali, ale 
měli byste ji umět z páté 
třídy. Pokud byste si opravdu 

nevěděli rady, poradí vám 
žlutá tabulka v učebnici na 

straně 115 

Čtvrtek: Literatura – 
Starozákonní příběhy 

Pondělí: 

1.  

http://www.ucirna.cz/cestina/za

jmena_souhrnne_cviceni.php 

 

2. 

https://www.umimecesky.cz/tet
ris-zajmena-osobni-

privlastnovaci-ukazovaci-tazaci-
vztazna-neurcita-
zaporna?source=explicitKC# 

 

 

Úterý: 

1. 

https://tema.pravopiscesky.cz/t
ema-velka-pismena-cviceni-

4240.html 

 

Středa: 

1. 

https://www.mojecestina.cz/arti
cle/2008082006-test-shoda-

podmetu-s-prisudkem-1 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

prezentace 

http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_souhrnne_cviceni.php
http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_souhrnne_cviceni.php
https://www.umimecesky.cz/tetris-zajmena-osobni-privlastnovaci-ukazovaci-tazaci-vztazna-neurcita-zaporna?source=explicitKC
https://www.umimecesky.cz/tetris-zajmena-osobni-privlastnovaci-ukazovaci-tazaci-vztazna-neurcita-zaporna?source=explicitKC
https://www.umimecesky.cz/tetris-zajmena-osobni-privlastnovaci-ukazovaci-tazaci-vztazna-neurcita-zaporna?source=explicitKC
https://www.umimecesky.cz/tetris-zajmena-osobni-privlastnovaci-ukazovaci-tazaci-vztazna-neurcita-zaporna?source=explicitKC
https://www.umimecesky.cz/tetris-zajmena-osobni-privlastnovaci-ukazovaci-tazaci-vztazna-neurcita-zaporna?source=explicitKC
https://tema.pravopiscesky.cz/tema-velka-pismena-cviceni-4240.html
https://tema.pravopiscesky.cz/tema-velka-pismena-cviceni-4240.html
https://tema.pravopiscesky.cz/tema-velka-pismena-cviceni-4240.html
https://www.mojecestina.cz/article/2008082006-test-shoda-podmetu-s-prisudkem-1
https://www.mojecestina.cz/article/2008082006-test-shoda-podmetu-s-prisudkem-1
https://www.mojecestina.cz/article/2008082006-test-shoda-podmetu-s-prisudkem-1
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/6A-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-Příloha-Příběhy-Starého-zákona.pptx
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

1. Prohlédněte si prezentaci a 

ústně odpovězte na otázky 

Pátek: Literatura – Deset ran 
egyptských 

 

Vypracujte do sešitu literatury 

přiložený pracovní list  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pátek: 

pracovní list 

 

 

 

 

MATEMATIKA V tomto týdnu budeme dále 

prohlubovat učivo o úhlech. 

Naučíme se úhel sestrojit. 

PO : shlédni výukové video měření 

a rýsování úhlů. 

 

 

UT : dělení úhlů podle velikosti. 

Nejprve shlédni video, poté si 

s pomocí učebnice vypracuj zápis 

do PS na str.132 

 

ST : měření úhlů – práce 

s úhloměrem 

 

ČT : trénink početních 

dovedností on-line 

 

 

 

PA : upevňování dovedností on-

line 

 

 

Nový kontaktní e-mail:  

iveta.holeckova@kamenka-

celakovice.cz 

PO :     Video :  měření a rýsování 

úhlů 

                         

                          V PS vypracuj 

cvičení 134/6 – bez konstrukce  

                           osy, rýsuj jen 

úhel pomocí úhloměru     

UT :    video :  typy úhlů - 

opakování  Velmi pěkné video, 

které  

                        vám připomene i 

téma z minulého týdne 😊. 

                   

                          Na str. 132 v PS 

si z učebnice ze stran 65-67  

                          ze žlutých 

rámečků co je úhel : pravý, přímý, 

                          ostrý a tupý.    

ST : V PS vypracuj cv.134/7 a 

135/8 jen sestroj úhel, osy ne!!!! 

ČT : procvičování desetinná čísla  

        V online procvičování si zvol 

tato 3 cvičení : 

           1. zaokrouhlování 01 

           2. sčítání A 

           3. sčítání a odčítání – 

závorky 

! Mezi cvičeními se pohybuješ myší, 

můžeš si procvičit  i více ,  

   toto je minimum. 

PA : procvičování desetinná čísla 

    V online cvičení si zvol tato 3 

cvičení : 

     1. sčítání, odčítání, porovnávání 

– 03 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/6A-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-Příloha-PL-DESET-RAN-EGYPTSKÝCH.docx
https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U
https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U
https://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8
https://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2122&action=show#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2122&action=show#selid
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

     2. násobení přirozeným číslem 

     3. kombinované operace 

 

ANGLICKÝ  

JAZYK – 

K.HAVLOVÁ 

Úlohy na tento týden si 

zopakujeme UNIT 1  

1, Procvičte si lekci krátkým 

testem. 

 

Cvičení – dobrovolné:  

 

2, Vypracujte úlohy v pracovním 

sešitě Progress Check str. 12 

včetně poslechu (máte v PS 

vloženo CD). Vypracované cvičení – 

správná řešení Vám pošlu 

s úlohami na další týden.  

 

3, Procvičte si adverbs of 

frequency, housework, daily 

routines. Teploměr vám ukazuje, 

jak často se určitá činnost děje. 

Doplňte vhodné příslovce = jak 

často a do rámečku sloveso ve 

správném tvaru (dole máte slovesa 

na výběr). Svou práci si nakonec 

můžete vyhodnotit = klikněte na 

FINISH  

Prepare = připravovat 

Occasionally výslovnost 

příležitostně, tu a tam  

Rarely výslovnost  zřídka  

Kontaktní e-mail:  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Test UNIT1 

 

 

úloha č.1 

 

Pracovní sešit str. 12 cv.1,2,3   – 

(včetně poslechu) 

 

 

 

 

Daily routines 

ANGLICKÝ 

JAZYK - 

M.KALINOVÁ 

Děkuji všem, co plní zadané úkoly, 

vidím, že se moc snažíte a mám 

radost z každého mailu, který mi 

pošlete.  

Posílám vám pár online cvičení. 

Pracujte podle svého tempa, 

nemusíte splnit vše, netrapte se, 

když něco nebudete vědět. Systém 

vám cvičení hned opraví. Když 

uděláte chybu, klikněte na správné 

řešení a poučte se.  

https://www.umimeanglicky.cz/dopln

ovacka-present-simple-tense-verbs-

to-be-to-have-to-do-1-uroven/4215 

https://www.umimeanglicky.cz/readi

ng-descriptions/30 

https://www.umimeanglicky.cz/stavb

a-vet-present-tenses-mix-2-

uroven/1335 

https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/occasionally
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rarely
https://elt.oup.com/student/project/level2/tests?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-28491.php
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routines_lu20511ec
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/4215
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/4215
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/4215
https://www.umimeanglicky.cz/reading-descriptions/30
https://www.umimeanglicky.cz/reading-descriptions/30
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tenses-mix-2-uroven/1335
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tenses-mix-2-uroven/1335
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tenses-mix-2-uroven/1335
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Pozor, od teď prosím používejte ke 

komunikaci výhradně tuto moji školní 

emailovou adresu. 

marketa.kalinova@kamenka-
celakovice.cz 

 

 

https://www.umimeanglicky.cz/stavb

a-vet-present-tense-questions-

negatives-3-uroven/137 

https://www.umimeanglicky.cz/pexe

so-family-2-

uroven?source=explicitExercise 

 

PŘÍRODOPIS Seznamte se s tvarem a stavbou 
těla dvoukřídlého hmyzu, jeho 
výskytem a způsobem života. 

 

e-mail: jitka.peterova@kamenka-
celakovice.cz 

Přečtěte si kapitolu DVOUKŘÍDLÍ na 
stranách 63-64. 
Podívejte se na odkazy : 

jídlo a moucha 

komár pisklavý 

ZEMĚPIS UT : Ještě se chviličku zdržíme u 

zemětřesení, koukněte se na   

dokument , co vše může způsobit. 

 

ČT : Dnes něco o sopkách a jejich 

ničivé síle.  

přírodní katastrofy - zemětřesení 

 

Výbuch sopky nad Islandem a jeho  

důsledky 

   

FYZIKA 

 

Hustota látky – pročti si text 

v učebnici na straně 86 - 89 

Do sešitu si poznamenej informace 

ze žlutých rámečků na str. 88-89 . 

Do sešitu si k červenému 

vykřičníku poznamenej větu :  

 Krychličky o objemu 1cm3 ( 1 

centimetr krychlový) mají 

různou hmotnost!!!  Viz Obr. 

2.25 v učebnici na str.87 

 

Jak se chovají kapaliny s různou 

hustotou nám ukáže následující 

video:     hustota kapalin - pokus 

DĚJEPIS V učebnici si přečtěte kapitolu o 

založení Říma, více vám možná 

napoví i film, ke kterému zde máte 

odkaz. 

Film: Romulus a Remus 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 V matematice doporučuji si úkol na 
každý den vypracovat dopoledne a 

případný dotaz si ponechat na náš 

pravidelný videohovor 

Držím vám palečky, jak vidím, umíte si 

poradit úplně se vším! Jste šikulkové. 

mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tense-questions-negatives-3-uroven/137
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tense-questions-negatives-3-uroven/137
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tense-questions-negatives-3-uroven/137
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-family-2-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-family-2-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-family-2-uroven?source=explicitExercise
https://www.youtube.com/watch?v=UfUvQ2HUZAI
https://www.youtube.com/watch?v=67CVp6xfYEA
https://www.youtube.com/watch?v=Hhmt1-y2Svw
https://www.youtube.com/watch?v=ATyyjzXcoSQ&list=PL7GN7CjJ76aWYamjK_BTVVoGIt9E6OGhZ
https://www.youtube.com/watch?v=ATyyjzXcoSQ&list=PL7GN7CjJ76aWYamjK_BTVVoGIt9E6OGhZ
https://www.youtube.com/watch?v=IRaMVae_PtE
https://www.youtube.com/watch?v=QBrPH3txhlE&t=334s
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 Odkaz k připojení na videohovor najdete 

na webových stránkách pod týdenním 

plánem 

 Podle pokynů se pokuste pomalu 
prozkoumávat naši Google Učebnu, 

začněte pracovat na zadaných úkolech. 

 

Upřesňující informace:  

U všech učitelů využívejte nové e-mailové adresy. 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): Doporučuji nevynechávat cvičení …. 

workout máme zadaný 😊 a také si něco hezkého přečtěte. 

 

 

 

Iveta Holečková 

Třídní učitelka 6. A 


