
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Ludmila Jarešová 6. D 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

Spolu se zadáním učiva na další týden samostudia, zasílám do všech domácností 
pozdrav a myšlenku na vás všechny, žáky mé třídy i jejich rodiče. Vím, že je 

vzdělávání v domácím prostředí bez parťáků - spolužáků a spolužaček, bez vašich 
učitelů, na které jste zvyklí složité. Věřím ale, že nás nastalá situace posílí, staneme 
se samostatnější a budeme si více vážit „obyčejného“ školního dne. Moc se těším, až 

se uvidíme…. 

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

ČESKÝ JAZYK  

Kapitola Zájmena 

Opakování - str. 85 - z 

(napsat do škol. sešitu) a 
pročíst si hnědé rámečky. 

zájmena osobní - str. 85  

Nové – zájmena 
přivlastňovací a 

ukazovací – str. 86 a 87 
(poučky v rámečcích) 

napsat cvič. str. 87/2 a 

ústně 88/3 

 

 

Kdo ještě neposlal pohádku 
o vodě, tak neváhejte, paní 

učitelka se už na ni moc 
těší. (zasílejte na její 

emailovou adresu) 

Nezapomeňte na čtení 
knihy dle vlastního 

výběru - bude potřeba 
poslat přepsaný zápis ve 

čtenářském sešitě. (Takže 
maximálně zkrátit obsah 
na 3 – 5 vět nebo je možno 

nahrát video a poslat paní 
učitelce přes WhatsApp. 

 

MATEMATIKA 
 
Pondělí: Typy úhlů – 

pravý, přímý, ostrý a 
tupý. 

 
- kontrola výsledků 
strany 96 z minulého týdne 

- online opakování 
 

Procvičování - úhly 
Procvičování – úhly 1 
 

Úterý: 
PS cv.A-1/140 a cv.A-

3./141 
 

Středa: 
 
Procvičování: desetinná 

čísla 
 

 

 

Výsledky strany 96 

 

 

Pozor na měření s úhloměrem, 

připomeňte si, ze které strany 

měříte a na jakou stupnici se 

díváte! 

 

Kdo bude chtít, může zaslat do 
pátku 3. 4. oskenované nebo 

vyfocené stránky z PS na email: 
ludmila.jaresova@kamenka-
celakovice.cz a za každé 

správné cvičení dostane malou 
1. 

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-6-trida#kc-55
http://www.opicimatika.cz/Uhly.html
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-6-trida#kc-40
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-6-trida#kc-40
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/6D_Tydenni-plán_30_03-03_04_2020-Priloha_96.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

      Čtvrtek - pátek: 
 

PS str. 166 – Jaký jsi 

počtář bez kalkulačky?  
cv. A-1. – A-7. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

1. Zkontrolujte si řešení 
cvičení z minulého týdne 
podle přiloženého linku  

2. Zapište si do sešitu 

Vocabulary slovíčka 1D 
(At home + Household 

jobs) 

 3. PS 10/1, 2 – jako 
nápovědu použijte obrázky 
v učebnici na straně 14/1 

(řešení vám pošlu zase 
příští týden)  

 

  

    Řešení cvičení PS 9/5, 6  

      

      

PŘÍRODOPIS 
 

Fotosyntéza a dýchání 
rostlin: 

 
- učebnice str. 74-76 
(přečíst si text a pečlivě 

prohlédnout obrázky) 
- do sešitu si na novou 

stránku napiš velký nadpis: 
Rostliny - botanika a 
zapiš si zápis z prezentace 

- rovnici fotosyntézy si 
můžeš doplnit obrázky 

podle učebnice 
- můžeš si zkusit 

odpovědět na otázky 
str.76/1.-6. (stačí ústně) 
 

 

     Video 

 

Prezentace: Dýchání a   

fotosyntéza 

 

DĚJEPIS Přečtěte si v učebnici kapitoly: 

Poslední kapitola Řecka: 
- Alexandr Makedonský 
- Založení Říma  

(pověst Romulus a Remus je 
ve zkrácené formě v kapitole  

Tvořte referát – prezentaci 
(na čtvrtku nebo na pc) na 
téma: „Novodobé olympijské 

hry“ 

(využijte zjištěné informace – 
od kdy jsou, jak často, letní – 

zimní atd.) 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/6D_Tydenni-plán_30_03-03_04_2020-Priloha_AJ_reseni-PS-s_9.png
https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM&t=283s
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/6D_Tydenni-plán_30_03-03_04_2020-Priloha-Dychani_a_fotosynteza_1.pptx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/6D_Tydenni-plán_30_03-03_04_2020-Priloha-Dychani_a_fotosynteza_1.pptx
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Starověký Řím a paní 
učitelka doporučuje jeho 

zhlédnutí. Odkaz najdete 
pod tabulkou s úkoly 
v oddílu doplňkové učivo) 

 

 

Odkaz na film najdete pod 

tabulkou, stačí na něj kliknout… 

ZEMĚPIS 

 

 
Kapitola č. 5: Tvary 
zemského povrchu 

 
UČ 25-31, PS 14-18 

 

Přečíst si danou kapitolu a 
s pomocí učebnice, atlasu a 
internetu vyplňovat 

příslušná cvičení v PS. 

 

FYZIKA 
 

Vypracovat na A3 (kdo 
nemá = slepí  A4) koláž 
na téma „ Významný 

světový fyzik“ 
 

Stále platí – 
opakovat/procvičovat 
převody fyzikálních 

veličin. Přikládám výuková 
videa, kde si můžete 

výklad látky zopakovat 
„živě“ 
 

Převody jednotek - 
procvičování 

 

(může jít samozřejmě i o 
českého vědce) – jméno, 

kdy žil, kdo to byl + co 
nejvýznamnějšího 
vymyslel.  Až se zase 

sejdeme ve škole, koláže si 
prohlédneme a s vědci se 

seznámíme a můžete 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! 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Doporučuji sledovat dopolední 
vyučování na ČT2. Probíraná témata 

jednotlivých předmětů a doplňkové 
výukové filmy jsou vhodným 

opakováním učiva 1. stupně. 

 Vytvořte si nějaký systém vzdělávání, 

rozmyslete, kolik času chcete učení 
věnovat a jestli to ke splnění zadaných 
úkolů stačí. Nezapomínejte na pohyb a 

četbu knih. 

 Mezi úkoly si stanovte pauzu, věnujte 
část své energie pomoci rodičům v 
domácnosti. Vždyť učit se můžeme i při 

práci   

 Připomínám zadanou práci na Pč: 
referát/prezentace na téma „Můj 

domácí mazlíček“. Práci máme 
zadanou do konce května, tak si na ní 

pracujte. 

 Hlavně se ale nezapomínejte o svá 

zvířátka doma starat a věnujte jim 
svůj čas. Těším se, až se na vaše 

práce podívám. 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Mat%C3%BDskova+matematika+p%C5%99evody+jednotek
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Upřesňující informace: 

Využívejte ke komunikaci s vyučujícími nové – školní adresy ve tvaru: 

jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz  

(JMÉNO A PŘÍJMENÍ MAJÍ PRVNÍ PÍSMENA "MALÁ") 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

FYZIKA - Pokusy nás baví: 

Pokus 1 

Pokus 2 

Pokus 3  

 

DĚJEPIS – doporučený film k učivu: Film: Romulus a Remus 

 

 

Mgr. Ludmila Jarešová 

Třídní učitelka 6. D 

mailto:jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=VoFvudcS08
https://www.youtube.com/watch?v=VoFvudcS08
https://www.youtube.com/watch?v=toQIIVACJjM
https://www.youtube.com/watch?v=QBrPH3txhlE&t=334s

