
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Ludmila Jarešová 6. D 27. 4. – 30. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milý šesťáci, máme tu další týden. Tentokrát o jeden den kratší. Práce, kterou vám 
tento týdenní plán přináší, bude proto o něco méně. V pátek nám začíná měsíc květen, 

na který se já osobně každý rok moc těším. Věřím, že vůně kvítí a pestré barvy, které 
nás všude již několik dní obklopují, nás všechny optimisticky naladí. Mám radost, že 
vidím velkou snahu, se kterou se snažíte aktivně plnit zadané úkoly a práci, kterou pro 

vás všichni připravujeme. Buďte i nadále tak aktivní a snažte se přečkat tuto pro 

všechny složitou dobu co nejlépe. Těším se na další virtuální setkání s vámi….. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Opakování skloňování 

zájmena já 

 
Tvary zájmen  ten, náš, váš  
94/1 

 

94/ 2 a)  

95/ 3                                                                                     

S      str.93 – 94 - učebnice 

–      - každou větu napsat do SŠ 

jenom jednou, ale použít oba 

tvary 

- ústně 

- napsat do SŠ dle zadání 

- 1. online hodina proběhne 

v pondělí 27. 4. od 14 h 

MATEMATIKA Pondělí – středa: 

- opakování dělitelnost 

- vypracujte do školního 

sešitu nebo na papír cvičení 

1, 2, 3/ 85-6 

Úterý – čtvrtek: 

- prvočíselný rozklad 

- společné od 14h online 

hodiny 

- dopoledne se podívejte 

 na video 1 

- svou práci neposílejte, 

zkontrolujeme si ji spolu na čt 

online hodině 

 

Video 1   

Pokyny k výuce najdete 

v učebně. 

 

 

 Umímematiku: společné 

online téma - prvočísla 

(pokyny k práci najdete v 

učebně, podívejte se tam) 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

Téma: 

 

    Unit 1 - Revision 
Ordinal numbers + Dates 

 

 

Veškeré podrobnosti 

k úkolům najdete od pondělí 

27. 4. v Google Učebně  

6. D v předmětu Anglický 

jazyk. Konzultace 

k zadaným úkolům proběhne 

ve čtvrtek 30. 4. v 15 h ve 

vaší virtuální místnosti. 

Bylo by fajn, kdybyste si do té 

doby úkoly předvyplnili. 

https://www.youtube.com/watch?v=__qs16J7hO8&t=174s
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS 
       

    Kapradiny 
 

 učebnice str. 89-91 

 přečti si text a prohlédni 

obrázky 

 do sešitu si zapiš zápis podle 

prezentace 

 
 prezentaci najdeš v Google 

učebně 

 pokud se při vycházce 

dostaneš do přírody, 

pozoruj, jestli někde 

neobjevíš zástupce ze skupiny 

přesliček nebo kapradin 

ZEMĚPIS        Podnebí: 

podnebné pásy a jejich 

vymezení, charakteristika 

podnebí na Zemi, specifika 

 

   PS 24 

   Uč 43-44 

DĚJEPIS 

 

 

Řím po ovládnutí 

středomoří  

1. část Učebnice str. 61-2 

Podtitul: Římský vojenský 

tábor a římská legie 

 

Podívejte se na video 

k tématu. 

 

Kapitolu si přečtěte a jako 

stručný zápis odpovězte na 

otázky: 

1. Jak vypadal římský tábor? 

2. Co je to římská legie? 

 

Video: 

Římané proti Germánům 

(spustíte kliknutím na odkaz) 

 

Online zajímavosti 

k procvičování: Starověký 

Řím 

- umíme dějepis  

(spustíte kliknutím na odkaz) 

FYZIKA  

Teplota – přečíst si v učebnici, 

zkusit otázky str. 110/111 

 

 

- výpisky do sešitu 

z učebnice str. 106 - 110 

(příští týden z tohoto tématu 

bude 

prac.list na procvičení) 

 

V tomto týdnu se sejdete 

s paní učitelkou ve středu 

29. 4. v 11 hodin v naší 

virtuální učebně na 

společné – procvičovací online 

hodině. (tato hodina nebude 

pravidelná, jedná se o 

jednorázové, společné 

opakování učiva) 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Kontrolujte svůj školní email 
(příchozí poštu) kvůli instrukcím v 
Google učebně. 

 Připravujte si prosím vždy na 
online výuku k ruce čistý papír, 

Od tohoto týdne bude v naší virtuální 
třídě probíhat i výuka Čj a Aj v těchto 

časech: 

ČJ – pondělí od 14 – 15h 

https://edu.ceskatelevize.cz/rimane-proti-germanum-5e441f12d76ace2c451de163
https://www.umimefakta.cz/dejepis-rim-cviceni
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psací náčiní, učebnici, PS 

případně nějaký pracovní list 
podle požadavků vyučujících daných 
předmětů. 

 Skvěle jste se zapojili do soutěžení o 
štíty v umímeto.cz. Budete zde 

dostávat i domácí úkoly, jako 
předešlý týden.  
Trochu jinou formou zde budeme 

procvičovat probírané učivo. 

MT – úterý od 14 – 15h 

        čtvrtek od 14 h jen 45 minut 

        následuje 15min přestávka 

AJ – navazuje ve čt od 15h půl 

hodinka procvičování. 

(z důvodu státních svátků, v budoucnu 

bude probíhat v pátek od 14h). 

V případě potíží s připojením v době 
hodiny se nenervujte, napište 
zprávičku a vše vyřešíme. 

 

 

 

                                                                                      Ludmila Jarešová 

                                                                                      Třídní učitelka 6. D 


