
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Ludmila Jarešová 6. D 20. 4. – 24. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moje milá třído, píši tento úvod do dalšího týdne odpoledne, po naší druhé online 
hodině matematiky. Jsem ještě stále plná dobrého pocitu ze společně vykonané 

práce. I když dnes bylo naše počítání trochu jiné, než jsme zvyklí ze školy, byli jste 
moc šikovní! Chválím vás a děkuji za snahu a zodpovědnost s jakou k výuce na dálku 
přistupujete. Pochvalu na vaši práci ve virtuální třídě slyším i od kolegyň, které u nás 

učí. Velká část mého poděkování patří samozřejmě i Vašim rodičům, bez kterých by 

to tak dobře nešlo. Věřím, že se stejným nasazením vykročíme i do dalšího týdne…. 

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

ČESKÝ JAZYK 
 

Skloňování zájmen  
(str. 91) 

Tvary zájmena já, ty 
 

 91/1 a, b 

 92/2 

 93/4 a 

 

Hnědý rámeček str. 91 
(pomůckou je  mužské 
jméno, např. Vašek) 
 

- ústně 

- napsat do škol. sešitu 

- napsat do škol. sešitu 

MATEMATIKA 
 

Pondělí – středa: 
 

- opakování úhly 
- podívejte se na video 1, 2 

- vypracujte cvičení v PS 

 

Úterý – čtvrtek: 

- dělitelnost, prvočíslo 
- společné online hodiny 

- dopoledne se podívejte 
na video 3 

 

Pátek: 

- online procvičování 

(umimematiku.cz) 

 

Video 1 – typy úhlů 

Video2 – měření a 
rýsování úhlů 

PS cvičení 1,2,3,6,7 / 147 
(pokyny k práci najdete v učebně, 
podívejte se tam před zahájením 
práce) 
 

Video3 

Pokyny k výuce najdete 

v učebně, budeme 
pracovat s PS 

- Umímematiku: společné 

online téma - úhly 
(pokyny k práci najdete v učebně, 
podívejte se tam) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 
Téma: Adverbs of 

frequency 
(Příslovce četnosti) 
Online hry 

 
Veškeré podrobnosti 

k úkolům najdete od 
pondělí 20. 4. v Google 
Učebně 6. D v předmětu 

Anglický jazyk. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0R6aGZ29Lc
https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U&t=697s
https://www.youtube.com/watch?v=HYBSlf0P1DA
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-6-trida#kc-55
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-6-trida#kc-55
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS 
 

1. Stavba těla 
cévnatých rostlin - 
učebnice str. 85-86 

 
  

2.  Plavuně a přesličky - 
učebnice str. 87-88 

 

1. Přečti si v učebnici text. V 

Google učebně budeš mít 3 
otázky, na které jednoduše 
odpovíš a přes učebnu mi je 

pošleš vypracované zpět. 

2. Prohlédni si obrázky v 
učebnici a přečti text. 

 V Google učebně si otevři 

prezentaci Plavuně a 
přesličky a zapiš do sešitu. 

Můžeš doplnit obrázky. 

ZEMĚPIS 
 
Jak vzniká vítr – co je vítr, 

jaké typy větrů známe a kde se 
objevují, jak stupňujeme vítr dle 
rychlosti 

 

 
PS 22-23 Jak vzniká vítr 

Uč 40-42 
     - video 

Hurikán Katrina v USA 

DĚJEPIS 

 

Učebnice str. 60-61 

- 2. část kapitoly o 

punských válkách 

- výklad si přečtěte a jako 

zápis do sešitu odpovězte 
stručně na otázky: 

1. Kdo tvořil římské 

vojsko? 

2. Jak vypadá římská 
válečná loď? 

FYZIKA 
 

Celkové opakování látky:  
fyzikální veličiny, jejich 

jednotky a měřidla. 
 

 

Google učebna:  
Vypracovat zadaný kvíz 

=test do 24.4. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

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

 Stále platí doporučení práci si 
rozvrhnout a stanovit si čas 

vyhrazený pro výuku a plnění 
školních povinností. 

 Najděte si čas i na protažení, 

procházku nebo pomoc rodičům. 
 Skvěle jste se zapojili do soutěžení o 

štíty v umímeto.cz. Sledujte vaše 
umístění ve třídě a snažte se do 

příštího týdne co nejvíce vylepšit. 

Těším se na naše další 
naplánovaná setkání v učebně. 

Mějte vždy prosím před zahájením 
výuky připravený čistý papír, 

tužku, pracovní sešit a učebnici.  

V případě potíží s připojením 

v době hodiny se nenervujte, 

napište zprávičku a vše vyřešíme. 

 

Ludmila Jarešová 

Třídní učitelka 6. D 

https://www.youtube.com/watch?v=PvwtMye5Osk&fbclid=IwAR189KvupIfa1aL_jkSacihUmbNUqkef56uKoiPt8V4VSiDkp8T6NIA-ZOc

