
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková 6. A 20. 4. – 24. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moc vás chválím za vaši dosavadní práci i aktivní přístup ke všem zadaným úkolům. 
V tomto týdnu se posuneme opět kousek dál. Vzhledem k tomu, kolik času trávíte u 

vašich pracovních stolů, nezapomínejte se občas protáhnout, nejlépe na čerstvém 

vzduchu.  

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

Pondělí: Číslovky 

Vypracujte cvičení zadané v Učebně 

a cvičení online 

Úterý: Číslovky shrnutí 

Vypracujte přiložený pracovní list 

 

Středa: Opakování pravopisu 

Tentokrát zkusíme cvičení, které 

vám zadám na stránkách 

Umimeto.org 

 

Čtvrtek: Bajky 

Začínáme nové literární téma. 

Prohlédněte si přiloženou 

prezentaci 

 

Pátek: Osnova 

Dnes spojíme učivo literární a 

slohové. Poslechněte si bajku 

z přiloženého videa a do sešitu 

slohu zkuste vypracovat její 

osnovu. Osnova má tři části – 

úvod, stať a závěr. 

 Začneme společně: 

Úvod: Liška se setkává s vlkem 

         Vlk nabízí lišce pomoc 

Stať: Vlk bere Benedikta na lov 

a dál už pokračujte sami. Stať je 

nejdelší, budete tam mít nejvíc 

bodů (cca 6), závěr je podobně 

dlouhý jako úvod. 

Nebojte se toho! 

 

Cvičení online 

 

 

Pracovní list-číslovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajka poslech 

 

 

 
bajka-prezentace 

http://patak.lusa.cz/cestina/cj_2_122.htm
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6A-Číslovky-PL_prilohaCJ.docx
https://decko.ceskatelevize.cz/bajkovnik
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6A-Bajka-prezentace_přilohaCJ.pptx
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Tento týden bude věnován 

souhrnnému opakování. Každý 

den si tedy procvičíte něco jiného. 

 

Po – velikost úhlu, převody 

jednotek 

 

 

UT- počítáme s úhly 

 

 

ST – vedlejší, vrcholový, souhlasný 

a střídavý úhel 

 

ČT - dělitelnost 

 

 

 

 

PA – úhly a dělitelnost 

 

 

PO: V PS vypracuj 174/1,2,3  

 

 

UT: 

     PS str. 174/4 a 175/5, 6 

 

 

 

 

ST: 

 PS str. 175/ 7,8 a 176/ 9 

 

 

ČT: 176/ 10,11,12,13 a 14 

    V „Umíme matiku“ na tebe čeká   

    již druhý úkol – dělitelnost 

    (vstupuj samostatně přes své  

     heslo) 

 

vstup - Umime to 

 

PA: PS str.177/15,16 a 17 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dobrý den, nejlépe hned 

v pondělí si udělejte online 

test Unit 1 k naší učebnici. 

Nebojte, není moc dlouhý a není na 

známky. Feedback obdržíte 

okamžitě. V online hodině pak 

můžeme prodiskutovat vaše 

případné chyby.  

2. Tento týden začneme Unit 2. 

Tématem lekce jsou zvířata 

(Animals), gramatika je zaměřena 

na přítomný čas průběhový 

(Present contiunuous), který už 

znáte z přechozí učebnice. Nejprve 

se naučíme zvířátka a jejich 

mláďata (young animals). 

Učebnice str. 20/1a, 1b (viz 

poslechy). Přečteme si i článek o 

Azře a jejím školním výletě str. 

20/3 (toto uděláme nejlépe spolu 

při online hodině) 

Úkol: Napiš si zvířátka do sešitu 

Vobulary. Slovíčka najdeš ve 

Workbooku na str. 75 

1. Vocabulary exercises 

 

2. Complete the dialogue 

 

 

3. Games 

 

   Vstup do učebny 

 

 

 

https://www.umimeto.org/
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/vocabulary/?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/games/?cc=cz&selLanguage=cs
https://classroom.google.com/u/5/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/tc/NTYyMDE3OTk5OTFa
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

3. Procvič si zvířata z farmy pomocí 

online cvičení 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

ANGLICKÝ  

JAZYK – 

K.HAVLOVÁ 

Klíč ke cvičením z minulého týdne 

PS str. 66 cv. 1,2,3 a učebnici str. 

18 cv.1.  

Online výuka v úterý ráno v 8.45! 

Seznámíme se s novou lekcí. Pracuj 

na lekci až po online výuce 

(některá cvičení uděláme 

společně). Doporučuji si pouze 

prohlédnout cv. 1a na str. 80 (jaká 

zvířátka se budeme učit). 

Tento týden se naučíme zvířátka a 

jejich mláďata (young animals).  

Učebnice str. 20 cv. 1 prohlédni si 

zvířata a spoj si s mláďátkem. 1b - 

poslechni a zopakuj. Cv. 2 – uslyšíš 

zvuky zvířat, uhodni zvíře a jeho 

mládě. 

Napiš si slovíčka do sešitu 

Vocabulary. Slovíčka najdeš v PS 

str. 81 2A. 

 

 Upevni si nová slovíčka – 

vypracuj cvičení 

v pracovním sešitě (cv.1- 

zakroužkuj mládě a cv. 2- 

doplň k dospělému zvířeti 

jeho mláďátko) 

 Procvič si zvířátka v počítači 

(nutné mít v PC 

nainstalován Adobe Flash 

Player)  

 Na závěr si udělej kvíz 

(Napiš si odpovědi do sešitu. 

Příští týden dostaneš 

výsledek).  

 

Online výuka: v úterý v  8.45 hod 

(cca 30 – 40 min), projdeme 

slovíčka nové lekce, procvičíme 

výslovnost a vysvětlíme si nejasné. 

Těším se na vás!! 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Klíč  

Příloha č.1  

   

  

  

 

  

 

 Poslech page 20 ex 1b 

 Poslech page 20 ex. 2    

  

 

  

  

 PS str. 14 cv. 1,2  

  

Games - animals 

  

 Quizz – animals  

 Příloha č. 2 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6A-Příloha-č.1.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6A-Příloha_c_2.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

FYZIKA 

 

Změna teploty vzduchu 

v průběhu času (učebnice str. 112–

115) 

Trochu spolu poznáme principy 

předpovědi počasí, kde nás 

nejčastěji zajímá právě teplota 

vzduchu. 

video - meteokuchařka 

 

tlak vzduchu - meteokuchařka 

 

 

Zkus se inspirovat úkolem č.2 

v učebnici na str. 114 a sestroj 

vlastní graf chodu denní teploty 

jako je na obr. 2.51 

Graf sestroj do školního sešitu, foto 

vlož do učebny pod úkol Graf -

měření teploty. Tam se dočteš i 

podrobnější informace. 

ještě videa pro zájemce : 

Celsiova stupnice -vznik 

 

Pokusy - teplo 

 

Pokusy - teplo I. 

ZEMĚPIS Vnější přírodní činitelé – 

učebnice str. 21-24 

Pozorně si přečti text v učebnici již 

od úvodních řádků. 

výklad-vnější činitelé  

 

vznik skalních měst-video 

 

Teď už máš snad dost poznatků, 

tak se pokus vypracovat úkoly v PS 

na str.13 

 

A pokud chcete ještě něco navíc, je 

tu pro vás video: 

Jak vznikla pískovcová skalní města 

u nás 

PŘÍRODOPIS Začíná kapitola BOTANIKA.  

Seznámíte se se základní stavbou 

rostlin a významem zelených rostlin 

v přírodě. 

 

Učebnice strana 73-74. 

Podívejte se na odkaz: 

přesličky a plavuně 

DĚJEPIS Římské vojsko Prostuduj si pozorně text ze stran 

60 – 61. Do sešitu si poznamenej, 

kdo tvořil římské vojsko a jak se ve 

válce využívali sloni? Pokud si 

chceš zápis ilustrovat, můžeš. 

 

video-Řím a jeho armáda 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xXZrKDCIaAk
https://www.youtube.com/watch?v=nOe2QuwCb5w
https://edu.ceskatelevize.cz/celsiova-stupnice-5e44242b4908cf0125157fca
https://edu.ceskatelevize.cz/pokusy-teplo-ii-5e4423f24908cf0125157e43
https://edu.ceskatelevize.cz/pokusy-teplo-l-5e4423f24908cf0125157e3f
https://www.youtube.com/watch?v=IGJcM3mMvNM
https://www.youtube.com/watch?v=qax7DypbQAY&list=PLLzSDFj4h3pbkdhKFu5TUrIPJuOLMAmzn
https://edu.ceskatelevize.cz/jak-vznikla-piskovcova-skalni-mesta-5e4418f317fa7870610ed1cb
https://edu.ceskatelevize.cz/jak-vznikla-piskovcova-skalni-mesta-5e4418f317fa7870610ed1cb
https://www.youtube.com/watch?v=kmcxcPQM1a4
https://www.youtube.com/watch?v=xpdqsRweAWg


5 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Prosím všechny, aby se během tohoto 
týdne zaregistrovali do všech 4 modulů 
v „Umíme to“ vstup - Umíme to. Postup 

a hesla máte uvedená v gmailu. Moc a 

moc předem děkuji. 

Připomínám pravidelné časy 

videokonzultací: 

 

PO, UT, ČT, PÁ: 

14-14.30 M,  14.35 – 15.05 ČJ 

 

ÚT: 
8.45–9.15 AJ (Havl), 15.05-15.35 Aj 

(Kal) 

 

 

 

Mgr. Iveta Holečková 

Třídní učitelka 6. A 

https://www.umimeto.org/

