
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková   6.A 1. 6. – 5. 6. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, začínáme poslední měsíc tohoto školního roku, tak nám všem přeji ještě 
trochu pevné vůle, abychom to v této nestandartní situaci spolu zvládli bez ztráty 

kytičky. Zatím to zvládáte báječně a za to vám i vašim rodičům moc děkuji. 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

Pondělí: Věta jednoduchá a 

souvětí 

Přečtěte si v učebnici žlutou 

tabulku a podívejte se na video. 

Pak vypracujte cvičení do sešitu 

mluvnice. 

 

Úterý: Věta jednoduchá a 

souvětí 

Procvičte si určování vět 

jednoduchých a souvětí v on-line 

cvičení 

 

Středa: Několikanásobný 

podmět 

Podívejte se na video a vypracujte 

on-line cvičení 

 

Čtvrtek: Vypravování podle 

obrázků 

Vypracujte do sešitu slohu cvičení 

z učebnice. 

 

Pátek: Hádanky  

Zkuste si trošku zahádat s Umíme 

to 

 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz 

Pondělí: 

 

Tabulka str. 128 

Video Souvětí 

 

 

Cvičení 128/1 

 

 

 

Úterý: 

Cvičení Souvětí 

 

 

 

 

 

Středa: 

Video Podmět 

Cvičení Několikanásobný 

podmět 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

145/14a 

 

 

 

Pátek: 

Vstup do Umíme to 

DĚJEPIS 

 

Řím Kleopatra a Caesar – více info na on-
line hodině 

Kleopatra - legenda a skutečnost 

https://www.youtube.com/watch?v=4tFdphdXsi0
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YBK0gvrRD4g
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet2.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet2.htm
https://www.umimeto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rhHX4IzmcqA
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden budeme 

pokračovat v tématu divoká zvířata 

(Wild animals) Unit 2C a také si 

procvičíme rozdílné použití 

slovesných časů Present simple a 

Present contiunuous 

1. Přepište a doplňte si do sešitu 

tabulku z učebnice 25/5a 

2. Do google dokumentu v učebně 

mi napište další 2 x 2 věty ze 

cvičení 25/5b 

3. Přečtěte si článek o surikatách 

(meerkats) a zodpovězte si 

otázky 6/a,b (ústně) 

4. Vypracujte referát o svém 

oblíbeném divokém zvířeti, 

vyfoťte a pošlete mi do mailu 

nebo přiložte jako dokument do 

učebny. Rozsah referátu: cca 10 

vět + obrázek (úkol na 14 dní) 

5. Udělejte si online cvičení 

s exotickými zvířaty 

Ráda se s vámi uslyším v online 

hodině v úterý v 10:40, kde 

probereme zadanou práci.  

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Učebnice 25/5a,b 

2. Google dokument v 

učebně 

3. Učebnice 25/6ab  

4. Referát 

5. Exotic animals listening 

 

Vstup do učebny 

 

 

   

 

ANGLICKÝ  

JAZYK –  

K. HAVLOVÁ 

Klíč cvičení v PS z minulého týdne  

 

 Opakujeme názvy zvířat  

 

 Procvičujeme present 

continuous tense x present 

simple tense  

 

 Procvič si slovíčka lekce – 

hravě online, s poslechem  

 

Online výuka v úterý v 8.45. 

(Připrav si učebnici a pracovní 

sešit) 

 

Pokud jsi ještě neprocvičil/a – další 

možnost najdeš na 

www.umimeanglicky.cz  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

Všechny moc chválím za skvělou 

práci a aktivitu! 

 

   Klíč – v Google Classroom   

   

  

   Kvíz najdeš v Google Classroom  

   Pracovní sešit str. 18 cv.2, str.  

   19,cv.3,4. 

   Slovíčka k procvičení na quizletu   

   najdeš v Google Classrom 

 

 

 

 

   www.umimeanglicky.cz – cvičení   

    zadané „pod“ vaší třídou 

 

 

 

mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-exotic_animals-1-uroven/463?source=dashboardTopicPreviewBox
https://classroom.google.com/u/5/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/tc/NTYyMDE3OTk5OTFa
http://www.umimeanglicky.cz/
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
http://www.umimeanglicky.cz/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se budete věnovat 

kapradinám, dozvíte se něco o 

stavbě jejich těla, výskytu a 

zástupcích. 

   Učebnice strana 89-91. 

   Kapradiny. 

   Kapradiny 2. 

MATEMATIKA 

 

Tento týden budeme podrobněji 

poznávat TROJÚHELNÍKY, naučíme 

se je sestrojovat 

 

Po: vnitřní a vnější úhly Δ, 

trojúhelníková nerovnost -uč. str. 

99 (zápis do PS na str. 232) 

UT: Δ rovnoramenný 

 

St: Δ rovnostranný – poznámky 

v on-line hodině na str.220 

 

 

Čt: Střední příčka v Δ (uč. str.105) 

 

 

Pa: aplikované úlohy 

 
Po: V PS vypracuj str.215 

video-trojúhelníková nerovnost 

Ut: konstrukce Δ - rovnoramenný 
   V PS vypracuj str. 217 a 218 
 
 
St: V PS vypracuj  219/5  a 221 
 
rovnoramenný a rovnostranný 
trojúhelník - konstrukce 
 
Čt: V PS vypracuj str.223 a 224/2,3 
 
střední příčky v trojúhelníku - video 

Pa: Vypracuj v PS str. 233/1,2 

ZEMĚPIS Dokončení-Hydrosféra  

 

Pedosféra  

1. V PS vypracuj str. 28 a 29 

oběh vody v přírodě - animace 

 

2. V učebnici si pročti text na str. 

56-61 

video - ohrožená půda 

 

prezentace pedosféra 

FYZIKA Zahřívání vodiče při průchodu 

elektrického proudu, pojistky a 

jejich funkce 

1. Pročti si text v učebnici na 

str.128-132 

 

2. Shlédni video s prezentací 

Elektrický proud a zahřívání, 

Pojistky 

 

3. …a něco pro amatéry 

elektrikáře  

bezpečné užívaní prodlužovačky 

- video 

 POZNÁMKY 

Nezapomeňte na upravený rozvrh on-line výuky. 

 

Iveta Holečková 

Třídní učitelka 6. A 

https://www.youtube.com/watch?v=6d8wfx0A_HQ
https://www.youtube.com/watch?v=sPusxLo0wCU
https://www.youtube.com/watch?v=M8PpCP07FBE
https://www.youtube.com/watch?v=hJqBDn28Fhk
https://www.youtube.com/watch?v=hJqBDn28Fhk
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt9QFyCE88
https://www.youtube.com/watch?v=dTzdwIUIuJU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Hzr8f1c3tbc
https://www.youtube.com/watch?v=z2O45Oj312w
https://www.youtube.com/watch?v=V0zSHyejSZM
https://www.youtube.com/watch?v=V0zSHyejSZM
https://www.youtube.com/watch?v=sFtFLrXw_e4
https://www.youtube.com/watch?v=sFtFLrXw_e4

