
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Ludmila Jarešová    6. D 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Do druhého týdne domácího vzdělávání bych vás chtěla moc pozdravit a popřát 
především zdraví, pevnou vůli k učení ve ztížených podmínkách a dobrou náladu, se 

kterou jde všechno líp. Rodičům děkuji za spolupráci a přeji pevné nervy a spoustu 
optimismu při práci s dětmi. Myslím na vás všechny. Jsem tu pro Vás, v případě 

potřeby se neváhejte na mě obrátit. 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Napsat do škol. sešitu cvičení 
str. 84/11a,b 

Úterý: 

Kapitola Zájmena - str. 85 - 

druhy zájmen (napsat do škol. 
sešitu) a pročíst si hnědé 

rámečky. 

Středa: 

Zájmena osobní - str. 85 a 86 
(cv. 1. a) - vypsat do škol. 

sešitu (do sloupečku) osob. 
zájmena a uvést je podle zadání 
v 1. p. 

Čtvrtek – pátek: 

Kdo ještě neposlal pohádku o 
vodě, tak neváhat, už se na ni 
paní učitelka moc těší.  

Práce s učebnicí – do školního 
sešitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtení knihy dle vlastního 

výběru, bude chtít paní učitelka 
poslat přepsaný zápis ve 
čtenářském sešitě. (Takže 

maximálně zkrátit obsah na 3 - 
5 vět.) 

MATEMATIKA Pracovní sešit 2. díl str. 96: 
Před vypracováním si 

procvičte: 

 
Pondělí: 

Převody jednotek   cv.1 

 
Úterý: cv.2 

Dělení desetinných čísel a 
přepis zlomků na desetinná 
čísla a naopak 

 
Středa: cv.3 

Pořadí výpočtů (závorky)  

 

  

 

 Cvičení 1 

 

   Cvičení 2 

 

 

   Cvičení 3 

 

http://www.opicimatika.cz/Prevody%20jednotek.html
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-6-trida#kc-40
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-6-trida#kc-10
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Čtvrtek – Pátek: 

Vypracujte procvičovací 
stránku 96 v PS ( příští týden 

pošlu správné výsledky této 
stránky) 

a dále trénujte na pc 
procvičovací cvičení… 

 

Desetinná čísla – online 
procvičování:  

Procvičování 1 

Procvičování 2 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
Pondělí – pátek 

 PS 9/5, 6   
 Zkuste vypracovat.     

Nezapomeňte, že otázka začíná   
pomocným slovesem "DO", 

pokud však je osoba HE, SHE a 
IT, tak použijeme pomocné 
sloveso "DOES".  

Příští týden pošlu zase vyfocené  
řešení. 

Přílohy – správné řešení 
zadaných úloh z minulého 

týdne: 

Výsledky – 01 

Výsledky – 02 

Výsledky – 03 

Výsledky – 04 

 

PŘÍRODOPIS Pondělí – pátek 

Kapitola dvoukřídlý hmyz - 
procvičování 

 

Pokuste se cviční na počítači 
otevřít a vypracovat: 

Cvičení 1 

Cvičení 2 

 

DĚJEPIS Pondělí – pátek 

Řecká kultura a olympijské 

hry 

Zjistěte z různých zdrojů 

zajímavosti z novodobých 
olympijských her 

ZEMĚPIS 

 

Pondělí – pátek 

Pracovat PS na stranách 11-17 

a v UČ 17-30 Tvary 
zemského povrchu 

 

- pracovní list na sopky a 
zemětřesení 

 

vyplněné práce prosím posílat: 
hanaaltmanova@centrum.cz 

FYZIKA Pondělí – pátek 

Procvičovat jednotky času – 

učebnice strana 95 – 96, úkoly 
na straně 96 

doporučené webové stránky   

k dané látce – veličiny + 
převody,   ty které umíte):  

Procvičování 
   

PRACOVNÍ 

ČINNOSTI 
Pondělí – pátek 

Prezentace – referát na téma: 
Můj domácí mazlíček 

Internet, odborná literatura, 
vlastní zkušenosti s chovem 
zvířátka. (podmínky chovu, 

péče, fotografie….atd.) 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3366
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3367
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/PS-8_1.png
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/PS-8_2.png
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/PS-8_3.png
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/PS-8_4.png
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1964
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1965
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Pracovní-list-1.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Pracovní-list-1.docx
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/10-6-rocnik?scroll=107
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 POŽADAVKY  POZNÁMKY 

 Rozvrhněte si čas na jednotlivá 
cvičení, nemusíte hned vše udělat 
najednou, naplánujte si rozvrh dne. 

Dbejte i na odpočinek. 

 Doporučuji sledovat dopolední 

vyučování na ČT2. Probíraná témata 
jednotlivých předmětů a doplňkové 

výukové filmy jsou vhodným 

opakováním učiva 1. stupně. 

 Mezi úkoly si stanovte pauzu, 
podobně jako ve škole. Měňte 

předměty, nedělejte jeden předmět 

celý den. 

 Vím, že je studium doma bez 
spolužáků a paní učitelek složité, 
ale věřím, že jste šikovní a budete 

se snažit učivo zvládnout co 

nejlépe. 

 

Upřesňující informace: 

Pro případnou zpětnou vazbu a komunikaci s vyučujícími, můžete svou práci nebo 
výsledky příkladů vyfotit, oskenovat a poslat vyučujícím daných předmětů nebo mě. 
Paní učitelka Sýkorová upřesňuje, že zápis k přečtené knize nemusíte mít do konce 

týdne. 

 

Mgr. Ludmila Jarešová 

Třídní učitelka 6. D 


