
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Bačová Kateřina 6. C 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

Všechny moc zdravím a doufám, že se máte v dané situaci dobře a že jste celá rodinka zdráva?! 

Všechny moc chválím, že již naplno pracujete na procvičování matematiky na webu 

„umímeto.org“ – někteří dělají i úkoly navíc/do vyššího levelu, ty chválím ještě jednou                     

a posílám on-line hvězdičku! Opět musím velice všem rodičům poděkovat, za spolupráci. Doufám, 

že si současný „učební styl“ již všichni osvojili, a že to jde již ve větší pohodě – držím nám všem 

palce do dalšího učeníčka/práce! Těším se opět v týdnu (v úterý ve 14 hodin a v pátek v 11 hodin) 

na „on-line“ setkání! Jsem ráda, že se nás na našem prvním sešla skoro polovina třídy. Snad to 

příště již půjde všem (pošlu podrobnější pokyny do meilíků, a kdyžtak volejte „o pomoc“) a 

uvidíme se aspoň chvilku „na živo“ všichni. 

Nezapomeňte prosím používat na školní dotazy můj nový e-mail (pracovní):  

katerina.bacova@kamenka-celakovice.cz  - děkuji.    Bačová  

 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Zájmena shrnutí 

1. Vypracujte online souhrnné cvi-

čení 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 nepro-

bírali, 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 

1. Prohlédněte si prezentaci a 

ústně odpovězte na otázky 

Pátek: Literatura – Deset ran 

egyptských  

Pondělí: 

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

ena_souhrnne_cviceni.php 

https://www.umimecesky.cz/tetris-

zajmena-osobni-privlastnovaci-

ukazovaci-tazaci-vztazna-neurcita-

zaporna?source=explicitKC# 

 

Úterý: 

https://tema.pravopiscesky.cz/tem

a-velka-pismena-cviceni-4240.html 

 

Středa: 

https://www.mojecestina.cz/article

/2008082006-test-shoda-podmetu-

s-prisudkem-1 

 

 

 

 

Zkoukni prezentaci  

„Příběh starého zákona“ 

 

Vypracujte do sešitu literatury 

přiložený pracovní list. 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

MATEMATIKA   Opakování geometrie 

(základní pojmy, úhel – druh, 

velikost, osová souměrnost, osa, 

práce s úhloměrem) 

  Na webu „umimeto.org“ tentokrát 

nemáte žádné úkoly. 

Vypracuj cvičení přímo do daných  

pracovních listů (geometrie- 

pojmy; úhly) po jejich vytištění, 

nebo udělej práci do školního 

sešitu. 

   

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

pí.uč.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. 

Pozor, od teď prosím používejte ke 

komunikaci výhradně tuto moji školní 

emailovou adresu. 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

pí.uč.Melníková 

V tomto týdnu se opět budeme 

věnovat opakování jevů z první 

lekce. 

1. Online practice 1 

2. Online practice 2  

– poslech + příslovce 

3. Writing – napiš 5 vět o svém ži-

votě, co a jak často děláš. 

 (I never watch Tv on Monday)  - a 

dvě otázky pro mě a já ti na ně od-

povím.  

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://www.umimeanglicky.cz/stavb

a-vet-present-tense-questions-

negatives-3-uroven/137 

 

https://www.umimeanglicky.cz/pexe

so-family-2-uroven?source 

=explicitExercise 

 

 

1.Unit 1 revision – udělejte si po-

stupně všechna opakovací cvičení i 

s testem. Pokud by se vám něco 

nedařilo, tak se k tomu vraťte 

v prac. sešitě nebo učebnici. 

2.Listening – listen and do the exer-

cises under the video 

 

3.Pošli mi věty na email:           

alena.melnikova@                            

        kamenka-celakovice.cz 

PŘÍRODOPIS Přečtěte si kapitolu DVOUKŘÍDLÍ - 

seznamte se s tvarem a stavbou 

těla dvoukřídlého hmyzu, jeho 

výskytem a způsobem života. 

 

strany  63-64 v učebnici 

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

=UfUvQ2HUZAI 

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

=67CVp6xfYEA 

DĚJEPIS 
 Dodělat kapitolu Alexandr  

 Makedonský. 

 

 Začít kapitolu založení Říma. 

Vhodné zhlédnout film Romulus a 

Remus.  

(pověst o založení Říma) 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/6C-Priloha-geometrie-pojmy.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/6C-Priloha-geometrie-pojmy.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/6C-Priloha-uhly.pdf
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
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
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-family-2-uroven
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/?cc=cz&selLanguage=cs
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/adverbs-frequency
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

FYZIKA 

 

Vytvořte koláž na téma  „Významný 

= známý světový    

 či český fyzik“ 

– jméno + kdy žil (leta) + kdo to 

byl (národnost) + co vymyslel 

nejvýznamnějšího, potřebného. 

(vypracovat na A3 - kdo nemá = 

slepí A4) 

Až se zase sejdeme ve škole, 

koláže si prohlédneme a s vědci se 

seznámíme a můžeme si i vyzdobit 

nástěnku ve třídě. 

Na zpracování koláže máte čas do 

15. 4. – kdo chcete, můžete mi ji 

vyfotit a poslat = těším se na vaše 

výtvory!   

 

ZEMĚPIS 
 Tvary zemského povrchu 

- pročíst kapitolu č. 5 

- vypracujte otázky z daného tématu 

v pracovním sešitě 

 učebnice  strana 25-31 

  

 pracovní sešit stránky 14-18 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

  úkol z AJ  poslat e-mailem pí. učitelce Melníkové 

 

 

Upřesňující informace: 

Stále platí – opakovat/procvičovat převody veličin. Přikládám výuková videa, kde si 

můžete výklad látky zopakovat „živě“: 

  
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Mat%C3%BDskova+mate

matika+p%C5%99evody+jednotek 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Zajímavá videa  Pokusy nás baví: 

https://www.youtube.com/watch?v=VoFvudcS08 

https://www.youtube.com/watch?v=G0Vf6sEk66U 

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

 

 

 

 

Kateřina Bačová 

Třídní učitelka 6. C 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Matýskova+matematika+převody+jednotek
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Matýskova+matematika+převody+jednotek
https://www.youtube.com/watch?v=VoFvudcS08
https://www.youtube.com/watch?v=G0Vf6sEk66U
https://www.youtube.com/watch?v=toQIIVACJjM

