
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Bačová Kateřina 6. C 6. - 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Všechny moc zdravím a doufám, že se také všichni těšíte na „zkrácený 

učební týden“!? Všechny moc chválím, že jste si založili nový mailík na 

Google a vstoupili do naší učebny a že jste si udělali nové registrace do 

učebny na webu Umimeto.org, kde také budete dostávat procvičování 

z různých předmětů. Opět musím velice poděkovat všem rodičům, kteří 

Vám s učivem pomáhají a věnují se Vám i „technickým“ pokynům pro naši 

další=lepší výuku z domova. Doufám, že si tento nový styl učení brzy 

všichni osvojíte, a že nám to půjde společně „jako po drátku“. Vše jsme si 

vysvětlili při on-line výuce/setkání – zase vás musím všechny moc 

pochválit, že se jí zúčastňujete. A jsem ráda, že se tato výuka rozšíří i o 

půlhodinku českého jazyka a literatury.   

Tak již jen popřát krásné slunečné Velikonoce!    Bačová 

 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ČESKÝ JAZYK 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 

 

pracovní list  Práce se slovy 

 

 

   pracovní list Práce se slovy 

      (stejný jako v pondělí) 

 

 

 

     Prezentace o Velikonocích 

- prohlédnout 

MATEMATIKA  Na webu „umimeto.org“ máte opět 

zadány příklady na opakování látky. 

  umimeto.org 

- třída „Ovečky“ 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

pí.uč. 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) 

 

 

 

 

 

1. Easter vocabulary game 

 

2. The great egg hunt story 

 

3. Pexeso farm animals  

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6C-Tydenni-plan-06-08-04-2020-PL-Práce-se-slovy.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6C-Tydenni-plan-06-08-04-2020-PL-Práce-se-slovy.docx
https://slideplayer.cz/slide/3058270/
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
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

3. Zahrajte si online pexeso se 

zvířaty z farmy 

4.  Komu to nestačí, ať zkusí o trochu 

náročnější zvířátkové pexeso 

pí.uč. Melníková 

1. Our school trip – ex.1a than lis-

ten and check 1B 

 

2. Wkbk p. 14 ex. 1, 2 

 

3. Online practice 

 

4. Telling the time revision  

 

 

4. Pexeso farm animals 2 

 

 

Vstup do učebny 

 

1. Pospojuj mláďata a maminkami 

ve cv 1/str.20, poslechni si od-

povědi  

         Audio p.20 1B 

2. Doplňte cvičení 

3. Animals 

 

4. Opakování – čas 

 

Video 1 – podívejte se na video, 

zahrajte si hry pod videem 

 

PŘÍRODOPIS Seznamte se s denními a nočními 

motýly 

- kapitola MOTÝLI 

učebnice strany 65-69 

Do sešitu si zapište shrnutí ze 

strany 69 a vypište si několik 

zástupců denních a několik 

zástupců nočních motýlů. 

Podívejte se na tyto odkazy: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=K7kbDZzSjNw 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=G4Rg8WWDp7w 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Cvy6T4ilEGI&t=234s 

DĚJEPIS 
Římská republika po ovládnutí Apenin-

ského poloostrova 

- pročíst + udělat výpisky do sešitu 

včetně otázek  

 

učebnice strana 55 

- do sešitu výpisky  

- odpovědi na otázky za textem 

FYZIKA 

 

příklady na webu „umimeto.org“ 

- převody jednotek 

Vypracovat prac. List 

(v Google učebně) 

Prodlužuji termín 

pro vypracování 

koláže do 25.4. 

ZEMĚPIS 
 Prostudujte si kapitolu Atmosféra - 

začněte úvod do daného tématu: 

definice a složení atmosféry, její 

funkce a význam 

 PS 19  - Atmosféra chrání Zemi 

 (+učebnice strana  33-35) 

 

- úkoly jsou v „Google učebně“ 

 

  

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-animals_farm-2-uroven?source=explicitExercise
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU3MTE5NTk3MTRa/tc/NzI0MTk3MjMyMTha
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://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-tell-the-time
https://www.youtube.com/watch?v=K7kbDZzSjNw
https://www.youtube.com/watch?v=K7kbDZzSjNw
https://www.youtube.com/watch?v=G4Rg8WWDp7w
https://www.youtube.com/watch?v=G4Rg8WWDp7w
https://www.youtube.com/watch?v=Cvy6T4ilEGI&t=234s
https://www.youtube.com/watch?v=Cvy6T4ilEGI&t=234s
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6C-Tydenni-plan-06-08-04-2020-PL-F6.docx
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 úkol z ČJ  

zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz 

 

poslat e-mailem paní učitelce Pavlové, 

nebo vypracovat přímo v učebně 

 

 

Upřesňující informace: 

Nezapomeňte se koukat-kontrolovat pokyny v Google učebně a v učebně Umíme to. 

Nezapomeňte prosím, že v pátek je státní svátek, takže se nesetkáme na pravidelné 

„on-line“ výuce/setkání. Pozdravujte všichni rodiče a vyřiďte prosím: „Celé rodince 
přeji jarní svátky plné pohody!“ (…i když letos bohužel s menším množstvím radosti a 

sladkostí). 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Vzkaz od paní učitelky Pavlové: „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 tam. Uvidíme, jak nám to společně touto cestou půjde.“ 

 

 

Kateřina Bačová 

Třídní učitelka 6. C 

mailto:zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz

