
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Ludmila Jarešová 6. D 6. 4. – 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí šesťáci, máme za sebou další týden samostatného vzdělávání, které platí 
nejen pro vás, ale i pro mě. Snažím se zdokonalovat v práci s technikou, abychom se 

mohli společně vidět a vzájemně se v učení podpořit. Věřím, že každý pracuje, jak 
nejlépe umí. Příští týden máme kratší o velikonoční prázdniny, po zdolání zaslaného 
učiva si proto odpočiňte a dočerpejte síly. Snažte se prosím ve svém volnu podívat do 

zaslaných návodů, týkajících se práce v naší nově vzniklé virtuální učebně. Těším se, 

až se tam spolu potkáme…. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí – středa 

Opakujeme druhy zájmen, 
zatím jsme si zopakovali 
zájmena osobní, 

přivlastňovací a 
ukazovací. Takže si 

přidáme: 

zájmena tázací – 88/4 

(ústně), 88/5 a, b (do 

školního sešitu) 

zájmena vztažná - 88/6 

(do škol. sešitu) 

Už je duben, začínáme číst 
další knížku podle 

vlastního výběru. Může to 
být i naučná, např. o 
fotbalu nebo parkuru. Nebo 

si vezměte nějakou pěknou 
dobrodružnou knížku, 

prostě co se vám bude 
líbit. Hlavně čtěte a pak mi 
pošlete zápis. Ale máte na 

to celý duben.  

Učebnice str. 88, hnědý 

rámeček s přehledem 

Učebnice str. 88, hnědý 

rámeček s přehledem 

 

 

 

 

 

 

Vlastní kniha 

 

MATEMATIKA  

Pondělí – středa 

- nejdříve opakujte podle 

videa a pak vypracujte 
přiložený pracovní list 

 OPAKOVÁNÍ: 

Měření a rýsování úhlů- 

 - video 1 

 

  Video 1 

  Video 2 

(čas 10:55 – početní 

sčítání a odčítání úhlů) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U&t=60s
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Sčítání, odčítání, 

násobení a dělení úhlů 
- video 2 
 

 

Další pokračování pro 
rychlíky: 

Online cvičení - úhly –  

především kapitoly: 

druhy, sčítání a odčítání 

 

 

PRACOVNÍ LIST – úhly 

(od po 6. 4 bude dostupný 

i v naší učebně) 

 

Připomeneme si :  

1˚ = 60', vedlejší úhly 

dávají dohromady 180˚ 

Vyjde-li sčítání minut přes 
60'…..odebereme je a 

přičteme jako 1˚ stupeň 

Např. 100˚42'+16˚25'= 
116˚67'= 117˚07' 

Máme-li odečítat více 

minut od většího čísla, 
půjčíme si 1 stupeň jako 
60 minut. 

Např. 28˚10˚ - 12˚25'´= 

27˚70' - 12˚25'´= 
15˚45' 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

Pondělí – středa 

Téma: Household jobs – 

verbs 
(Domácí práce - slovesa) 

1. Zkontrolujte si řešení 
cvičení 
WB 10/1, 2 

 
 2. Pokračujte na další   

cvičení (WB 
10/3) a po vyplnění si jej 
zkontrolujte – POZOR na 

slovesa ve 3. os. j. č. – 
tam 

musíme vždy přidat –s! 
3. Dobrovolný úkol: pusťte 
si CD, 

které máte v PS (nahrávka 
6) a 

vyplňte cvičení 4 – které 
domácí 
práce Toby dělá a které 

nedělá? 

 

Veškerá řešení zadaných 

úloh 
najdete od pondělí 6. 4. 
 

v Google Učebně 6. D 
v předmětu Anglický jazyk. 

 

Až budete mít vše 

vyplněno a 
zkontrolováno, označte 

tam 
svůj úkol jako 
dokončený. 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie#selid
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6D_Tydenni-plan-_6-8_04_-2020_Priloha_PL-úhly.docx
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS        Řasy 

- přečíst v učebnici str. 78 -
80 

- zapsat si do sešitu zápis 
dle prezentace 

Prezentace:  

Rostliny - řasy 

 

 

ZEMĚPIS Pondělí – středa 

Definice a složení 

atmosféry, její 

funkce a význam 

Prostudujte si kapitolu 
Atmosféra 

Začněte úvod do daného 

tématu 

PS 19 Atmosféra chrání 
Zemi 

Uč 33-35 

Prezentace: Atmosféra 

Video – Země z vesmíru 

Úkoly budou i na Google  
Classroom 

 

DĚJEPIS 

 

Pondělí – středa 

Přečíst kapitolu – Římská 
republika po ovládnutí 

Apeninského 
poloostrova 

Zkuste si odpovědět na 
otázky za kapitolou a 

vytvořit z kapitoly si 
stručný zápis. 

FYZIKA Pondělí – středa 

Vypracovat pracovní list: 

 opakování převodů 

fyzikálních jednotek – 
délka, objem, čas 

Pracovní list - převody 

(příští týden pošlu 
s výsledky, abyste měli 

kontrolu a věděli, jak učivo 
zvládáte). 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

  Stále doporučuji sledovat ČT2 – 
dopolední program pro 1. stupeň, 

některé učivo se hodí i pro opakování 

nás – šesťáků. 

  Věnujte prosím část času i studiu 
materiálů týkajících se práce v Google 

Classroom. 

  Pomáhejte si a vzájemně se podporujte. 

Věřím, že jste spolu v kontaktu. 

Ráda bych vám i vašim rodičům 
popřála příjemné prožití Velikonoc, 

především pevné zdraví a spoustu 
optimismu a pozitivní energie do 

dalších dnů. Moc na vás všechny 

myslím a těším se, až se setkáme… 

 

Upřesňující informace: 

FYZIKA - Paní učitelka Bačová připomíná: termín na zpracování Koláže je do 25.4 

 

Ludmila Jarešová 

Třídní učitelka 6. D 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6D_Tydenni-plan-_6-8_04_-2020_Priloha_Rostliny-rasy.pptx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6D_Tydenni-plan-_6-8_04_-2020_Priloha_Atmosfera_2.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=fH6Ym2X1_2Q&feature=emb_title
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6D_Tydenni-plan-_6-8_04_-2020_Priloha_PL_FYZ.odt

