
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková 6. A 14. 4. – 17. 4. 2020 

PŘEHLED 

Svátky nám utekly jako jarní voda a opět tu je škola. Chtěla bych vás moc pochválit 
za vaši dosavadní snahu. Mám radost.  Děkuji za spolupráci vaši i vašich rodičů při 

vytvoření Google Učebny. Jsem ráda, že jsme se tam všichni sešli již před svátky.  
Týdenní plány budou platit i nadále, jen některé prezentace, pracovní listy a další 
úkoly najdete i v učebně. A budou tam postupně přibývat. Také nám učebna, mně i 

mým kolegům, umožní lépe sledovat, jak se vám ve studiu daří. Posílejte, prosím, jen 
ty práce, které si vyučující vyžádají. Ostatní zakládejte na dobu, až se uvidíme. 

Nezapomínejte se občas protáhnout, nejlépe na čerstvém vzduchu. 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

1. Úterý - číslovky 

 Projděte si v učebnici žluté tabulky 

na stranách 101 – 106 a do sešitu 

mluvnice si vypište druhy číslovek 

– jsou čtyři. 

 

2. Středa 

Vypracujte si do sešitu cvičení 

101/1. V tomto cvičení se neurčují 

konkrétní druhy číslovek, ale pouze 

číslovky určité. Vypište je. 

 

 

3. Čtvrtek  

Vypracujte cvičení online 

 

 

4. Pátek 

Hodina čtení. Věnujte dnešní 

čas na učení četbě knížky, 

kterou máte rozečtenou. Zkuste 

číst alespoň dvacet minut bez 

přestávky. 

 

 

 

 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Cvičení číslovky 

     Cvičení číslovky 2 

MATEMATIKA ÚHLY – společně si budeme 

prohlubovat poznatky o úhlech 

 

ÚT – velikost úhlu 

 

 

Út: V PS vypracuj 172/9, 10, 11  

 

mailto:zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.pravopisne.cz/2013/02/test-druhy-cislovek-2-10/
https://www.pravopisne.cz/2013/02/test-druhy-cislovek-3-10/
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ST – vedlejší a vrcholový úhel 

 

 

 

 

 

ČT + PÁ - upevňování učiva 

 

St: 

1.  PS str. 173/12 

2.  Z učebnice na str. 74 a 75 si 

do PS na str. 143 (2. díl) 

napište info o úhlu: vedlejším, 

vrcholovém, souhlasném a 

střídavém 

 

3. Pro jistotu shlédni video, kde 

jsou všechny pojmy ještě 

jednou vysvětleny:  

úhly - přehledně 

Čt: PS str. 143/ 1,2 

                 144/ 3,4,5  

1. procvičování-úhel vedlejší a 

vrcholový 

2. procvičování - úhel souhlasný a 

střídavý 

 

Pá: PS str.145/7 a 8  

    V Učebně najdeš pracovní list   

     ÚHLY 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

1. Dobrý den, tento týden si 

zopakujeme slovíčka z první lekce 

(Unit 1) včetně domácích prací, 

měsíců v roce, řadových číslovek 

atd.  

2. V dialogu procvičíte stavbu vět 

v přítomném čase prostém (Present 

simple). Dialog si pak můžete i 

poslechnout. 

3. Nakonec si zkuste zahrát hry. 

   V některých cvičeních jde i o 

rychlost. Nepanikařte, když se vám 

to nepovede na poprvé, zkuste to 

ještě jednou. Pracujte dle svého 

tempa, když nezvládnete vše, 

nevadí.  

Příští týden bychom si zkusili online 

test za celou Unit 1. Nebojte, žádné 

špatné známky vám nehrozí.  

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

1. Vocabulary exercises 

 

2. Complete the dialogue 

 

 

3. Games 

 

   Vstup do učebny 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI
https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=02.+%C3%9Ahly+%E2%80%93+vedlej%C5%A1%C3%AD+a+vrcholov%C3%A9#selid
https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=02.+%C3%9Ahly+%E2%80%93+vedlej%C5%A1%C3%AD+a+vrcholov%C3%A9#selid
https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=03.+%C3%9Ahly+%E2%80%93+st%C5%99%C3%ADdav%C3%A9+a+souhlasn%C3%A9#selid
https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=03.+%C3%9Ahly+%E2%80%93+st%C5%99%C3%ADdav%C3%A9+a+souhlasn%C3%A9#selid
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
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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PŘÍRODOPIS Seznamte se se způsobem života, 

stavbou těla a výskytem 

ostnokožců. 

Učebnice str. 70 

 

Pro ilustraci si prohlédni následující 

ukázky: 

ukázka č. 1 

sumýš  

ukázka č.3 

mořský ježek 

ANGLICKÝ  

JAZYK  

 

 

K. HAVLOVÁ 

Klíč ke cvičením z minulého týdne 

PS str. 15 a učebnice str. 18. 

 

Revision:  

 1, Testování UNIT 1: 

Opakujeme v pracovním sešitě str. 

66 – cv. 1,2,3.  

 

 2, Velikonoce ve Velké Británii - 

video. 

Interaktivní pracovní listy na téma 

Easter – upevni si tak slovní zásobu 

Velikonoce. Můžeš si vybrat: 

 pracovní list Easter lehký 

 pracovní list Easter náročnější 

(pouze část s obrázky – Match 

the words to the pictures). 

 

3, Doporučuji – zábavné procvičení 

present simple a present 

continuous (můžete si vybrat např. 

hru či doplňovačku a procvičit tyto 

dva časy) 

 

Důležité: Cvičení z pracovního 

sešitu jsou připravena v google 

classroom. Vyplňte dva kvízy (PS 

cv. 1,2) a doplňte dokumenty PS 

cv. 3 PS. 

Kdo neumí pracovat v google 

classroom, vyfotí vypracovaná 

cvičení a pošle na můj email.  

Ráda vám pomohu, napište mi na 

e-mail a domluvíme se si online 

konzultaci. Nebojte se ozvat! A 

Klíč ke cvičením v PS  

Příloha č. 1 

 

Pracovní sešit str. 99 /  cv. 1 

(nahrávka č. 5 na přiloženém CD), 

cv. 2 a cv. 3 

 

 

Easter in Great Britain 

 

 

 Easter - PL lehký  

PL - náročnější 

 

 

 

present-simple-present-continuous 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GW_Nhfb_zSs
https://www.youtube.com/watch?v=lSc4M6IDEGk
https://www.youtube.com/watch?v=kRa0npGcErw
https://www.youtube.com/watch?v=4hjd2rv_5IA
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6A_Priloha_c1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs
file:///C:/Users/klara.havlova/Documents/5%20C/Easter%20-%20PL%20lehký
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_fn131266xg
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-simple-present-continuous
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také se nebojte dělat při plnění 
úkolů chyby, i tím se učíme. 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

FYZIKA 

 

MĚŘENÍ TEPLOTY A ZMĚNA 

OBJEMU SE ZMĚNOU TEPLOTY  

V učebnici si prostuduj kapitolu od 

strany 100 – 110. 

Potom shlédni níže uvedená videa: 

 

měření teploty - video 

 

změny objemu pevných těles - 

pokus 

teplota - video 

 

Učebna - úkol 

DĚJEPIS PUNSKÉ VÁLKY  Udělejte si kratičký zápis, kde by 

rozhodně nemělo chybět: 

- kdy probíhaly 

- mezi kým  

- výsledek, dopad 

Možná ti pomohou i níže 

uvedená videa 

 

Punské války 

 

Punské války z pohledu Kartága 

 

Punské války z pohledu Říma 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Při komunikaci s vyučujícími používejte 

pouze školní emailové adresy. 
 

 

 

 

Iveta Holečková 

Třídní učitelka 6. A 

https://www.youtube.com/watch?v=rSjDDDCB8XQ
https://www.youtube.com/watch?v=v3syuYX5RJc
https://www.youtube.com/watch?v=v3syuYX5RJc
https://www.youtube.com/watch?v=JgdbPpuDpIg
https://classroom.google.com/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/tc/NjUzMjA0MTM0MDFa
https://www.youtube.com/watch?v=NarVjXNazKY
https://www.youtube.com/watch?v=DFzeEurW154
https://www.youtube.com/watch?v=tTCKy4s60DQ

