
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková 6. A 6. 4. – 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vítám vás v předvelikonočním týdnu. Myslím na vás, jak to všichni zvládáte 
v současné situaci, která není jednoduchá pro nikoho. Na druhou stranu jsme se 

všichni posunuli v mnoha dovednostech dopředu, že😊? Také jsme trochu zpomalili, 

a tak si můžeme v klidu rodinného kruhu užít nastávající jarní svátky. Přeji vám 

krásné prázdniny a hlavně dobré zdraví vám i všem lidem ve vašem okolí. 

 

Ještě jedna prosba …. se všemi již komunikujte prosím z vašich nových školních 

emailových adres ( jméno.prijmení@kamenka-celakovice.cz) 

 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

1. Pondělí 

Práce se slovy 

Vypracujte body a) až c) 

z přiloženého pracovního listu 

Práce se slovy 

 

2. Úterý 

Zábavné vypravování 

Vypracujte úkol d) z pondělního 

pracovního listu Práce se slovy 

(výsledek mi pošlete na školní 

e-mail do 14. 4.) 

 

3. Středa 

Velikonoce 

Prohlédněte si prezentaci o 

Velikonocích 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

1. Pracovní list Práce se slovy 

 

 

 

 

 

2. Pracovní list Práce se slovy 

(stejný jako v pondělí) 

 

 

 

 

 

3. Prezentace o Velikonocích 

 

 

ANGLICKÝ  

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

Klíč ke cvičením z minulého týdne 

PS str. 12 cv. 1,2,3. 

Tento týden pořád budeme 

opakovat adverbs of frequency, 

present simple, ordinal 

numbers: 

Pracovní sešit str. 13  

 cv. 4 (vytvořte větu ze slov), 

 cv. 5 (spoj otázku s odpovědí) 

 I can (1. doplň čas a aktivitu 

dle obrázků, 2. Doplň do věty 

domácí práci dle obrázku a 

vyber jak často, 3. doplň datum 

Klíč  

Příloha č. 1 

 

 

 

Pracovní sešit str. 12 /  cv. 4,5, I 

can 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6A-Týdenní-plán-06-08_04_2020_PL-Prace_se_slovy.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6A-Týdenní-plán-06-08_04_2020_PL-Prace_se_slovy.docx
https://slideplayer.cz/slide/3058270/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6A-Týdenní-plán-06-08_04_2020_Klíč-Příloha-č.1.pdf
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– řadovou číslovku: dnes je …, 

narozeniny mám …..) 

Učebnice str. 18 – vypracuj do 

sešitu English 

 Přečtěte si shrnutí, kam 

adverbs of frequency umístíme 

do věty  

 cv. 2a(doplň do věty adverb of 

frequency, které je v závorce), 

2b (napiš o sobě pravdivé věty, 

jak často tu aktivitu děláš)   

 cv. 4 poslechni si nahrávku a 

napiš datum, které slyšíš 

(nahrávku si můžeš 

pozastavovat, opakovat a vždy 

v klidu zapsat) 

Dobrovolné (náročnější):  

A protože se blíží Velikonoce 

(Easter), můžete si přečíst o 

Velikonocích ve Velké Británii 

(tradice – egg hunting – děti 

hledají vajíčka na zahradě. Tradiční 

easter bonnets - klobouky). 

Happy Easter!! Hezké Velikonoce!!  

Kontaktní e-mail:  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Adverbs of frequency  

Příloha č. 2 

 

Učebnice str. 18 cv. 2a,b 

Učebnice str. 18 poslechové cvičení 

4: Page 18 Exercise 4  

 

 

 

Easter in Great Britain  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

Tématem týdne budou tentokrát 

Velikonoce – „Easter“ 

K jaru a velikonocům patří i zvířata 

a jejich mláďata. 

1. Naučte se a procvičte si 

velikonoční slovní zásobu. 

2. Pusťte si příběh „The great egg 

hunt story“ (nevadí, když nebudete 

rozumět úplně všemu) 

3. Zahrajte si online pexeso se 

zvířaty z farmy 

4.  Komu to nestačí, ať zkusí o 

trochu náročnější zvířátkové 

pexeso 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

1. Easter vocabulary game 

 

2. The great egg hunt story 

 

3. Pexeso farm animals  

 

4. Pexeso farm animals 2 

 

 

Vstup do učebny 

 

 

PŘÍRODOPIS  
Seznamte se s denními a 

nočními motýly. 

Přečtěte si kapitolu MOTÝLI 

v učebnici strany 65-69. 

Do sešitu si zapište shrnutí ze 

strany 69 a vypište si několik 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6A-Týdenní-plán-06-08_04_2020_Adverbs-of-frequency-Příloha-č.2.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_Reading_qi105006cv
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/speak/the-great-egg-hunt
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-animals_farm-1-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-animals_farm-2-uroven?source=explicitExercise
https://classroom.google.com/u/5/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/tc/NTYyMDE3OTk5OTFa
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zástupců denních a několik 

zástupců nočních motýlů. 

Podívejte se na tyto odkazy: 

proměna housenky v motýla 

   největší motýl světa 

      denní motýli ČR 

MATEMATIKA  

Téma tohoto týdne je ÚHEL A 

JEHO VELIKOST 

 

Po: základní převody stupňů a 

minut 

 

 

Út: velikost úhlu v minutách 

 

 

 

 

 

 

St: sčítání a odčítání úhlů 

Po: Nejprve si on-line nacvič 

převody stupňů na minuty a potom 

vypracuj úkoly v PS 

   úhly-převody na stupně a minuty 

 

        v PS vypracuj 169/1,2 

                            170/3 

 

Út: Nejprve si on-line natrénuj 

převody stupňů na minuty a potom 

vypracuj úkoly v PS 

     převody na stupně a minuty 

 

           v PS vypracuj 170/4,5 

 

 St: sčítání úhlů 

       odčítání úhlů 

v PS vypracuj 171/6,7,8 

 

ZEMĚPIS 

 

 

UTVÁŘENÍ ZEMSKÉHO 

POVRCHU – uvědom si, že existují 

vnitřní a vnější činitelé, kteří 

utvářejí zemský povrch 

 

Po-Pá 

Projdi si text a obrázky v učebnici 

na str. 17-20 

vrásnění - ilustrační video 

 

vrásnění - domácí pokus ke 

zhlédnutí 

 

vznik pohoří – ilustrační video 

 

Pokud shlédneš všechna videa, 

vypracuj v PS stranu 11. 

FYZIKA Úkol bude snadný - měření, vážení, 

převody jednotek (praktické 

dovednosti)  

Úkol najdeš v Učebně 

 

do učebny  

 

Pokud by ti nefungoval odkaz, 

koukni vlastní cestou do Učebny. 

DĚJEPIS VÝVOJ ŘÍMSKÉ REPUBLIKY Projdi si text na toto téma 

v učebnici od str. 55 

POŽADAVKY POZNÁMKY - DOPLNĚNÍ 

 Pozorně číst bez chyb 

 Příklady z matematiky vypočítat, poučit se 

z chyb, chybné příklady zkusit znovu 

 Rozvrhněte si čas na jednotlivá cvičení, 

nemusíte hned vše udělat najednou 

Z. Pavlová (ČJ): Milí žáci, tento 
týden vás čekají prázdniny, proto je 
úkolů méně. Také se je pokusím 
zadat i do Učebny, byla bych moc 

ráda, kdybyste je zkusili vypracovat 

https://www.youtube.com/watch?v=K7kbDZzSjNw
https://www.youtube.com/watch?v=G4Rg8WWDp7w
https://www.youtube.com/watch?v=Cvy6T4ilEGI&t=234s
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=06.+%C3%9Ahly+%E2%80%93+velikost+%E2%80%93+p%C5%99evody#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=06.+%C3%9Ahly+%E2%80%93+velikost+%E2%80%93+p%C5%99evody#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=04.+%C3%9Ahly+%E2%80%93+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=05.+%C3%9Ahly+%E2%80%93+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid
https://www.youtube.com/watch?v=1EvXoRg7QKM
https://www.youtube.com/watch?v=D2Pal8J8-6o
https://www.youtube.com/watch?v=D2Pal8J8-6o
https://www.youtube.com/watch?v=ImHdrKv1hvk
https://classroom.google.com/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/t/all
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 Dbejte na odpočinek, správné sezení apod. 

 Mezi úkoly si stanovte pauzu, podobně jako 

ve škole 

 Měňte předměty, nedělejte jeden předmět 

za celý týden 

 

tam. Uvidíme, jak nám to společně 

touto cestou půjde. 

 

 

Upřesňující informace: 

Pro komunikaci s vyučujícími používejte už jen jejich nové adresy v podobě  

jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz 

 

 

Mgr. Iveta Holečková 

Třídní učitelka 6. A 

 

 

 


