
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Ludmila Jarešová 6. D 14. 4. – 17. 4. 2020 

PŘEHLED 

Zdravím všechny mé žáky a jejich rodiče. Dospělým děkuji za pomoc a technickou 
podporu, díky které mohlo proběhnout naše první třídně – virtuální setkání. Žáky 

chválím za snahu a nasazení, se kterým se věnují domácímu vzdělávání. Tento týden 
se pokusíme v naší Google Classroom nejen odevzdávat doma splněné úlohy, ale i 
posunout naše další setkání směrem k procvičování MT. Víme, že každý začátek je 

těžký, ale věřím, že společně to zvládneme. 

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

ČESKÝ JAZYK 
 
 Úterý – pátek: 

Zájmena neurčitá a záporná 

   89/9 

90/10 a), 12, 13 

 

Učebnice - hnědé 
rámečky 

- napsat do školního sešitu 

(opět pošlu řešení, abyste 
si mohli porovnat, případně 

opravit) 

 

MATEMATIKA  
Vše vloženo v učebně: 

Úterý + čtvrtek: 

Dělitelnost – společná  
odpolední online výuka 

DOPOLEDNE SE 
PODÍVEJTE na: 

- video 3 
 

Středa: 

Druhy úhlů, úhly 
vedlejší a vrcholové 

- video 1 + video 2 

- online procvičování 
 

Pátek: 

Pracovní list úhly + 

samostatné procvičování 

 

      

      Video 1 - úhly 

Video 2 - úhly 

Video 3 : dělitelnost 

 

Úhly – online procvičování 
Kapitoly: 

Úhly - druhy 
Úhly – vedlejší a vrcholové 
 
 

Pracovní listy: 
(vložené v učebně) 
 

PL č. 1 – úhly  
PL č. 2 - dělitelnost 
(nepracujte samostatně, kdo 
bude chtít tak si vytiskne na út 
hodinu) 
 
 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

     
 Úterý – pátek: 
Téma: Adverbs of 

frequency 
(Příslovce četnosti) 

 
Veškeré podrobnosti k 
úkolům 

(včetně řešení zadaných 
úloh) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0R6aGZ29Lc
https://www.youtube.com/watch?v=BsdwLc8C6v8
https://www.youtube.com/watch?v=qvtsUefQi4E
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie#selid
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Učebnice s. 15/3a 
      Pracovní sešit s. 11/5, 6 

 

najdete od úterý 14. 4. 
v Google Učebně 6. D v 
předmětu Anglický 

jazyk. 
 

Až budete mít vše vyplněno a 
zkontrolováno, napište 5 vět o 
sobě přímo do dokumentu, 

který bude v Učebně pro vás 
připravený a označte svůj úkol 

jako dokončený. 
 

PŘÍRODOPIS 
 

Úterý – pátek: 

Mechorosty – Mechy 

- učebnice str. 81 - 84 
(přečíst text, prohlédnout 

obrázky) 
- do sešitu si udělej zápis 
podle prezentace a doplň 

nákresem mechové 
rostlinky 

 

 

Prezentaci najdeš ve své 

učebně 

ZEMĚPIS 
 

Úterý – pátek: 
 
Počasí – energií nabitá 

atmosféra. 
 

Co je počasí, jaké prvky jej 
tvoří, jak, čím a v jakých 
jednotkách prvky měříme. 

PS 20-21 Atmosféra 

chrání Zemi 

Uč 36-39 

Podívejte se na videa: 

„Meteokuchařka“ na 
Youtube. Jsou krátká a 

popisují jednotlivé jevy. 
 

DĚJEPIS 

 

 
Úterý – pátek: 

 
Téma: Punské války 

 

 

Přečtěte si kapitolu 

v učebnici, vytvořte 
stručný zápis z odpovědí 
na otázky za textem 

FYZIKA 
 

Úterý – pátek: 

Opakování fyzikální 
veličiny – čas. 

Pracovní list „F6 čas“  

NEODEVZDÁVAT 

(příští týden paní učitelka 
pošle výsledky, abyste měli 

kontrolu a věděli, jak učivo 
zvládáte) 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=meteokucha%C5%99ka
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6D_Tydenni-plan_14-17_04_2020_PL_F6_cas.odt
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Kontrolujte svůj školní email 
(příchozí poštu) kvůli instrukcím v 

Google učebně. 

 Hlídejte si termíny odevzdání 

jednotlivých úkolů. 

 Snažte si práci rozvrhnout tak, aby 

vám vyšel i čas na procházku nebo 
protažení. Kdo rád kreslí a chybí mu 
výtvarná výchova, může nakreslit 

nějaký hezký jarní obrázek. 

Připomínám, že práce z Čj máte 
odesílat paní učitelce Sýkorové 
na  email a nevkládat je do 

učebny. Děkuji. 

Mám velkou radost, že se snažíte 

pracovat v naší internetové 
učebně a že se nám tam podařila 

naše první virtuální hodina. Moc 

vás chválím, jste šikovní. 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

V učebně na Google ve složce „Fyzika- archiv učiva“ si můžete zahrát hry „se 

smailíky“ – na opakování fyzikálních veličin, jejich jednotek a základních měřidel 

 

 

                                                                                          Ludmila Jarešová 

                                                                                         Třídní učitelka 6. D 


