
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková 6. A 27. 4. – 30. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí šesťáci, víkend nám rychle utekl a my máme před sebou další studijní plán. 
Jsem velmi ráda, že jste již všichni začali aktivně pracovat v Google učebně. Také 

chválím všechny z vás, kteří se již přihlásili na portál umimeto.org a pracujete tam na 
svých domácích úkolech. Držím vám palce, aby se vám práce stále dařila. Jste 

báječní i v našich on-line hodinách, jsem ráda za váš aktivní přístup. 

 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

Pondělí: Slovesa 

1. Přečtěte si v učebnici žluté 

tabulky na stranách 107 a 108 

2. Vypracujte do sešitu mluvnice 

cvičení z učebnice 

Úterý: Slovesa 

Ještě budete pokračovat 

v cvičeních z učebnice, vypracujte 

je do sešitu mluvnice  

 

Středa: Slovesa 

Přesuňte se do online světa a 

vypracujte cvičení zadané v Učebně 

a na Umimeto.org 

 

Čtvrtek: Bajky 

Vypracujte pracovní list zadaný na 

Učebně a podívejte se na video. 

Cikáda, která v příběhu vystupuje, 

je totiž hmyzí rekordman. Nejen že 

její larva dokáže „čekat“ v zemi až 

17 let, než jako dospělec vyleze, je 

ale také nejhlasitější hmyz (vydává 

zvuk až 106 dB). 

 

 

 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz 

Pondělí 

2. Učebnice 107/1 

 

 

Úterý  

Učebnice 109/1 a 2 

 

 

Středa 

Vstup Umimeto  

 

 

Čtvrtek 

Video cikáda 

https://www.umimeto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Hz4dDiQUK2M
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MATEMATIKA V tomto týdnu si trochu 

zopakujeme osovou souměrnost, 

základy máme již z 1. stupně 

 

PO: poznávání osově souměrných 

útvarů 

 

 

UT: zobrazování v osové 

souměrnosti 

 

 

 

 

 

 

ST: aplikované úlohy- osová 

souměrnost 

 

ČT: náročnější úlohy  

PO: Dopoledne si ještě zopakuj vše 

o úhlech a jejich vlastnostech, 

odpoledne při on-line hodině se ti 

budou vědomosti hodit. Vrať se 

myšlenkami  znovu na cvičení  

PS 175/5 a 7 

 

Pro odreagování vypracuj cvičení  

v PS 181/2,3,4 
poznávání osově souměrných útvarů 

 

UT: pro oživení i doplnění poznatků 

o osové souměrnosti shlédni toto 

video    

osová souměrnost-výklad 

 

Pokus se vypracovat cvičení v PS 

183/1. Pokud si netroufneš, počkej 

na naši on-line hodinu. 

 
zobrazení bodu v osové souměrnosti-video 
 

ST: Své dovednosti ověř na cvičení  

v PS 184/2,3 a 185/4 

 

ČT: Vypracuj v PS cvičení 185/5, 

pokud si věříš, zkus i 186/ 6 a 7 

(pracuj pečlivě, měj ořezanou 

tužku a dbej na přesnost) 

ANGLICKÝ  

JAZYK – 

K.HAVLOVÁ 

Klíč ke kvízu z minulého týdne  

Online výuka v úterý v 8.45.  

 Krátce opakování farm animals  

 Opět se vrátíme k času present 

continuous (čas přítomný 

průběhový). Projděte si své 

zápisky k času present 

continuous v sešitě English (z 

tohoto roku). 

Ostatní úkoly:  

 Online procvičování času  

 Procvičování určení času 

(hodiny) a času přítomného 

průběhového včetně poslechu 

(přikládám poslech, pro ty, kteří 

nemají CD) 

 

 Procvičování slovíček lekce – 

vpravo možnosti jak procvičit 

(flashcards – klikni na kartu, 

learn atd.) 

 

  Klíč – v Google Classroom   

   

  

  Společně v úterý: učebnice str. 20     

  cv. 2, str. 21 cv. 4 (plán) 

       

 

  Telling time  

  Pracovní sešit str. 14 cv. 3, str. 15 

  cv. 4 (nahrávka č. 8 na přiloženém   

  CD), 5 

  Nahrávka poslechu č. 8  Příloha č. 1 

 

 

   Vocabulary practice - QUIZLET  

 

   Farm animals 2 

https://www.youtube.com/watch?v=GKznEovoG_s
https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE
https://www.youtube.com/watch?v=OCNBIZW2rbU
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=9402
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6A-Příloha-č.1.mp3
https://quizlet.com/340512984/project-2-2a-flash-cards/
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-animals_farm-2-uroven?source=explicitMapGlobal
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 Další možnost procvičování 

zvířátek najdete na 

www.umimeanglicky.cz na 

stránce vaší třídy.  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu si zopakujete a 

připomenete proces fotosyntézy a 

dýchání rostlin. Na začátku 

školního roku jsme už o těchto 

tématech mluvili, zápis v sešitě 

k tomu také najdete. Než se pustíme 

dál v kapitole o botanice, je třeba si 

fotosyntézu a dýchání rostlin 

připomenout. 

 Učebnice strana 74-76 

 

 Podívejte se také na tento 

odkaz: 

             Fotosyntéza. 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

Tento týden si připomeneme a 

procvičíme přítomný čas průběhový 

(Present continuous) a také 

vyjádření času (na hodinách). Vše si 

vysvětlíme v online hodině. 

1. Projděte si v učebnici cvičení 4, 

5, 6 na straně 21. Napište mi 

nejlépe do google dokumentu 

v učebně 3 věty ze cvičení 5a, 3 

věty ze cvičení 5b a 3 záporné 

věty ze cvičení 6a. 

2. Zopakujte si, jak se v angličtině 

ptáme a odpovídáme na otázku 

„Kolik je hodin?“ Následně 

vyplňte online worksheet (viz 

odkazy) 

3. Vypracujte stranu 14 ve vašem 

workbooku.  

 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Telling the time - vysvětlení 

 

 

 

2. Telling the time worksheet 

 

 

        Vstup do učebny 

 

DĚJEPIS 

 

Tento týden nás čeká kapitolka 

Řím po ovládnutí Středomoří 

 V učebnici na straně 61-62 

prostudujte a krátce ve 2-3 

větách si poznamenejte 

základní informace o 

římském vojenském táboru 

a římské legii.  

 Vaše představy o dané době 

doplní ještě krátké video 

Římané proti germánům 

a procvičování  

Umimefakta -dějepis -Řím  

http://www.umimeanglicky.cz/
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM&t=102s
https://docs.google.com/a/kamenka-celakovice.cz/document/d/16js1P-pzr3pNMRtgCeL4_vUgD9AbN6KYBc4DTjYY6CI/edit?usp=drive_web&authuser=5
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_%28ESL%29/Telling_the_time/What%27s_the_time_-_drag_and_drop_gi7739pq
https://classroom.google.com/u/5/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/tc/NTYyMDE3OTk5OTFa
https://edu.ceskatelevize.cz/rimane-proti-germanum-5e441f12d76ace2c451de163
https://www.umimefakta.cz/dejepis-rim-cviceni
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ZEMĚPIS Co je to HORIZONTÁLNÍ 

ČLENITOST? To se dozvíme tento 

týden 

 V učebnici si prostuduj text 

na straně 28-30.  

 Shlédni video 

Jak hluboký je oceán? 

 Vypracuj v PS str. 17 a 18 

FYZIKA V tomto týdnu si zopakujeme 

všechny fyzikální veličiny 

Prezentaci k opakování i 

pracovní list najdeš 

v Učebně (Fyzika) 

 

video-fyzikální veličiny 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Na vyučující se prosím obracejte už jen 

z vašich školních adres. 

 U on-line hodin mějte po ruce vždy 

minimálně tužku a papír 

Poznamenejte si vaše hesla! Je sice 
fajn, že si je teď pamatujete, ale 

nastane chvíle, kdy si je nevybavíte! 

 

 

Mgr. Iveta Holečková 

Třídní učitelka 6. A 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7_brw4oa7M
https://www.youtube.com/watch?v=Y1G4AaKZQiU

