
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka  Iveta Holečková 6. A 4. 5. – 7. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milí žáci i rodiče, děkuji za vaši snahu, kterou projevujete při samostudiu a plnění 
zadaných úkolů. Postupem času, který trávíte vlastním samostudiem, je čím dál 

důležitější, abyste se nebáli kontaktovat vyučující, pokud narazíte na témata, která 
vám při procvičování dělají největší problémy a která byste chtěli probrat. Budu podle 
toho sestavovat náplň našich pravidelných online setkání. Níže v tabulce opět najdete 

témata pro jednotlivé předměty, bližší instrukce vás budou čekat nejpozději od 
pondělí 4. 5. v Google Učebně. Prosím ty z vás, kteří ještě neodeslali přihlášku 

s výběrem druhého cizího jazyka, aby tak učinili co nejdříve. 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

Pondělí: Rozkazovací způsob 

Minulý týden jste si zopakovali 

poznávání rozkazovacího a 

podmiňovacího způsobu, tento 

týden budete sami tvořit jejich 

tvary. 

1. Podívejte se na video 

2. Vypracujte cvičení v Učebně 

 

Úterý: Podmiňovací způsob 

1. Podívejte se na video 

2. Vypracujte cvičení v učebnici do 

sešitu mluvnice 

 

Středa: Procvičování pravopisu 

Zkuste si diktát na Umimeto.org. 

On-line diktát jsme ještě 

nezkoušeli, ale nemusíte se toho 

bát! Záznam se dá pozastavit nebo 

přehrát znovu, pokud byste u 

delších vět nestíhali.  

 

Čtvrtek: Nadpisy a osnova 

Vracíme se k tématu osnovy, 

tentokrát máte k ruce pracovní list.  

 

  

 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz  

Pondělí: 

 

 

 

 

 

 

1. Video rozkazovací způsob 

 

 

Úterý 

1. Video podmiňovací způsob 

2. 110/6 

 

Středa: 

Přístup do Umimeto 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Nadpisy a osnova - PL 

(najdeš již od pondělí v Učebně 

pod tímto nadpisem) 

mailto:zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg
https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y
https://www.umimeto.org/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Tento týden bude ve znamení 

upevňování učiva a přípravy na 

další kapitolu – krychle a kvádr 

Po: Osová souměrnosti, úhly 

v trojúhelníku 

Ut: než si zopakujeme výpočty 

v krychli a kvádru, zopakujeme si 

jednotky objemu 

 

St: Převody jednotek objemu 

 

 

Čt: převody jednotek objemu 

Po: Přihlas se pod svým účtem do 

Umíme matiku, tam na tebe čeká 

domácí úloha s názvem Osová 

souměrnost a úhly 

Ut: jednotky objemu-výklad 

      V učebně najdeš přehled 

jednotek objemu, přepiš si ho do 

PS na str. 197 

Vypracuj v PS 197/1,2 

 

St: Vypracuj v PS celou stranu 198 

Čt: Vypracuj v PS celou stranu 199 

 

Výzva pro dobrovolníky: pokuste se 

vypracovat úkoly na straně 200 

PŘEDMĚT 

 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden budeme 

pokračovat v procvičování 

přítomného času průběhového 

(Present continuous)  

1. Vypracujte stranu 15 ve 

workbooku (kdo neztratil CD, 

udělejte i poslech)  

2. Vypracujte online cvičení na 

umimeanglicky.cz (viz odkazy) 

Ráda se s vámi uslyším i v online 

hodině v úterý. 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Present continuous exercise 1 

2. Present continuous exercise 2 

3. Present continuous exercise 3 

Vstup do učebny 

 

 

   

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ  

JAZYK –  

K. HAVLOVÁ 

Klíč ke kvízu z minulého týdne  

Online výuka v úterý v 8.45.  

 Krátce opakování farm   

animals, procvičení present 

continuous  

Ostatní úkoly:  

 Procvičíme present continuous 

 Online cvičení – present 

continuous  

 Procvičení času  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

 

Klíč – v Google Classroom   

   

Informace k výuce v GC   

 

       

 

 Pracovní sešit str. 15 cv. 5,6 

 Online cvičení v GC  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fn9-Y8mrKjQ
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-1-uroven/835
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-continuous-double-consonant/402
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-continuous/445
https://classroom.google.com/u/5/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/tc/NTYyMDE3OTk5OTFa
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte se 

sinicemi a řasami-stélkatými 

rostlinami. 

Učebnice strana 77-80. 

Sinice. 

Všestranné vodní řasy. 

 

DĚJEPIS Řím a jeho armáda Řím a jeho armáda 

Římské království 

 

ZEMĚPIS 

 

V tomto týdnu začínáme poznávat 

další zemskou sfér -Atmosféra 

Pročti si text v učebnici na straně 

33-35 

Atmosféra-prezentace 

 

skleníkový efekt 

 

vrstvy atmosféry -animace 

 

Vypracuj v PS str. 19 

FYZIKA Převody jednotek-upevňování 

(úlohy z praktického života) 

V rámci Umíme matiku najdeš 

domácí úkol na upevňování 

převodů jednotek 

 

 

Mgr. Iveta Holečková 

Třídní učitelka 6. A 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZDgUrxfKBs
https://www.youtube.com/watch?v=OKXSpA0Vnd4
https://www.youtube.com/watch?v=xpdqsRweAWg&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=FeHTUUVOUDM
https://www.youtube.com/watch?v=5L1v-LUmol8
https://www.youtube.com/watch?v=FjkTedlpSnQ
https://www.youtube.com/watch?v=fR6OA01PvLo

