
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková   6.A 11. 5. – 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti,  

dovolte mi pro tentokrát moje úvodní slovo věnovat rodičům. Vážení rodiče, dovolte mi, abych 

vám vyjádřila svůj obdiv a své poděkování za pomoc, kterou svým dětem poskytujete při 

domácím učení. Chápu, že máte velké množství povinností a učení se s vlastními dětmi je pro vás 

velikou zátěží-nejen časovou. Již druhý týden nabízejí i ostatní vyučující online výuku nebo online 

konzultace. Děti tak mají možnost být s učiteli v kontaktu, zeptat se na učivo, které potřebují 

vysvětlit. Nebo se přímo společně učí a nemusejí pak úkoly dělat samy. Některé hodiny probíhaly 

online již v minulých týdnech, tak jak jsme se postupně učili výuku na dálku využívat. Tuto novou 

situaci vnímám pro nás, učitele, jako velkou výzvu. I my se učíme pracovat jinými způsoby, než 

které využíváme ve škole, učíme se hodnotit žáky slovně bez použití klasifikace. Dětem přináší 

domácí učení tlak na větší samostatnost i odpovědnost za splnění úkolů. Vám, rodičům, proto 

velice děkuji, že s námi komunikujete a spolupracujete. Pokud budete od nás potřebovat 

jakoukoliv podporu nebo pomoc, jsme Vám denně k dispozici. Přeji Vám hlavně dobré zdraví a do 

dalších dní pevné nervy…..také trochu času na trénování zlomků (Vy víte, jak to myslím….). 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí: Opakování pravopisu 

(velká písmena) 

Udělejte cvičení na Umíme to, 

pokuste se získat čtyři štíty 

 

Úterý: Základní větné členy 

Přečtěte si v učebnici žluté tabulky 

ze stran 112 – 117 a vypracujte 

cvičení do sešitu mluvnice 

 

Středa: Shoda podmětu 

s přísudkem 

Úkol najdete v Učebně 

 

Čtvrtek: Bajky 

Pondělí 

 

 

Vstup do Umíme to 

 

 

 

Úterý 

Cvičení 112/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 

Prezentace bajky 

https://www.umimeto.org/
https://slideplayer.cz/slide/12964406/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

Projděte si prezentaci a ústně 

splňte úkoly. (Poslední úkol 

nedělejte.) 

 

Pátek: Čtení 

Dnešní čas na češtinu (nebo i více) 

věnujte čtení. Knihovny a obchody 

už jsou otevřené, pokud vám doma 

došly zásoby knih, vybavte se 

nějakou krásnou novinkou! 

 

  

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz  

MATEMATIKA Krychle a kvádr–společně 

budeme prohlubovat poznatky o 

těchto tělesech, která znáte již 

z předchozího ročníku. 

PO-základní pojmy 

(krychle, kvádr, tělesová   

úhlopříčka, stěnová úhlopříčka) 

 

 

ÚT-konstrukce krychle a kvádru 

 

 

 

ST–konstrukční úlohy 

 

 

 

ČT + PÁ-upevňování učiva 

Po: Do PS na stranu  192 si 

poznamenej vzorce pro výpočet 

objemu a povrchu obou těles. 

Najdeš je v učebnici na str.122, 

124 a 126. Polovinu stránky nech 

volnou, během společné hodiny 

tam budeme pracovat 

 

Ut: Než začneš samostaně 

pracovat, připomeň si postup 

rýsování krychle na videu 

Jak narýsovat krychli 

 

Pokus se v PS vypracovat úlohy 

188/1, 2, 3 

 

St: V PS vypracuj 188/4, 5, 6 

 

 

Čt: PS str. 189/7 a 193/1, 2(a,b,c) 

 

Pa: PS str. 193/ 2 (d,e), a 194 vše 

Dobrovolníci mohou vyzkoušet 

úlohy ze stran 190 a 191 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

 

Dobrý den, tento týden se 

zaměříme na otázky v přítomném 

čase průběhovém (Present 

continuous questions)  

1. V učebnici si přečtěte příběh na 

straně 22 „Mickey’s model 

dinosaur“ a ústně si udělejte 

cvičení k textu 23/2a 

2. Do sešitu si přepište tabulky ze 

strany 23/3a, 3b 

1. Učebnice str. 22 

2. Učebnice str 23/2, 3a, 3b 

3. Present continuous worksheet 

 

Vstup do učebny 

 

 

mailto:zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=QzVLOjKTl5Q
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_continuous/Reading_-_True_or_False_ch37596lc
https://classroom.google.com/u/5/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/tc/NTYyMDE3OTk5OTFa
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

 

 

 

 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

3. Napište mi do google 

dokumentu v učebně 5 otázek a 

krátkých odpovědí ze cvičení 4 

4. Vypracujte krátký online 

worksheet 

Ráda se s vámi uslyším v online 

hodině v úterý v 15:05, kde 

probereme zadaná cvičení 

z učebnice. 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

   

 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte 

s mechorosty, stavbou jejich těla, 

výskytem a významem v přírodě. 

   Učebnice strana 81-84. 

    Mec  horosty. 

    Rašeliník. 

    Ploník. 

     V Google učebně budete mít malé  

     opakování. 

ANGLICKÝ  

JAZYK – 

K.HAVLOVÁ 

Klíč cvičení v PS z minulého týdne  

Online výuka v úterý v 8.45.  

 Krátce opakování farm animals 

a present conitnuous  

 UNIT 2 B – Comprehension, 

new vocabulary, otázky present 

continuous 

Ostatní úkoly:  

 Online procvičován-čas present 

continuous  

 Procvičování otázek – present 

continuous  

 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

    Klíč – v Google Classroom   

   

  

    Společně v úterý: učebnice str. 21 

    cv.7a (připravte si sešit English a  

    propisku) 

       

 

   www.umimeanglicky.cz – cvičení    

   zadané „pod“ vaší třídou 

   Cvičení v pracovním sešitě a online   

   cvičení – více informací v GC   

 

 

 

DĚJEPIS 

 

Platí zadání úkolu z úterní on-line 

hodiny 

Referát na „bohy, který můžete 

zpracovat dle vlastního uvážení. 

Pokyny najdete v Učebně, tam 

můžete svou práci i nahrát 

k odevzdání.  

FYZIKA Začneme spolu novou kapitolu 

ELEKTRICKÝ PROUD 

1. Prostuduj si v učebnici strany 

117-118 

2. Do sešitu si poznamenej ze 

strany 118 (obr.3.4) 

schematické značky, které jsou 

důležité pro zakreslování 

schémat el. Obvodů 

https://www.youtube.com/watch?v=nvDOSlMyWKc
https://www.youtube.com/watch?v=KI1TxxLdsIg
https://www.youtube.com/watch?v=NPBdT7eUI0s
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.) 

3. Využití značek pro zakreslení 

základního el. obvodu 

 

základní el. obvod video 

 

4. Na co si dát pozor! video 

 

5. O bateriích-NEZkreslená věda 

 video 

ZEMĚPIS POČASÍ bude naším hlavním 

tématem tohoto týdne 

   V učebnici si projdi text na straně 

   36-42. 

   K osvětlení ti pomohou i následující  

   videa 

   Jak vzniká vítr 

 

   Pozorování počasí 

 

   Globální cirkulace vzduchu (ENG) 

 

   V PS vypracuj stranu 20. 

   Strany 21 a 22 vypracujeme   

   společně při on-line hodině. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Všem děkuji za včasné odevzdání 

přihlášek na druhý cizí jazyk. 

 

Prosíme o objektivní a pravdivé sebehodnocení za období od 11. 3. – 30. 4. 2020. 

Sebehodnocení vyplňte do 15. 5. 2020 prostřednictvím 

elektronického formuláře nebo prostřednictvím mobilního 

telefonu pomocí QR kódu (formulář vyplnitelný z mobilních 

přístrojů). QR kód uvádím vpravo. 

Formulář naleznete na této adrese  

„SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA PŘI VÝUCE NA DÁLKU“ 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Holečková 

Třídní učitelka 6. A 

https://www.youtube.com/watch?v=KxpfnhD5v14
https://www.youtube.com/watch?v=i6Ond6DbnKo
https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw&list=PL06Q6pFqJWlai6s1rMssGwwdpXKfKAA0p&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=PCt8xlPjwyo
https://www.youtube.com/watch?v=KQgEcP98D2I
https://www.youtube.com/watch?v=Ye45DGkqUkE
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJUMVJDMVlLWEdHUzlUWUFMSUFUSEtVVVhaSC4u

