
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková   6.A 25. 5. – 29. 5. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, pomalu nám končí další měsíc domácí výuky, vím, že je to pro vás čím dál 
těžší udržet pracovní tempo. Moc vás chválím za váš dosavadní přístup a práci, věřte, 

že ani my to nemáme jednoduché. Moc mi chybí vaše pohledy…ať už chápavé, 
zvídavé nebo zkoumavé. Také bych chtěla připomenout změnu rozvrhu on-line 

výuky, její přehled najdete ve skupině. 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

 

Pondělí: Podmět 

Podívejte se na video o podmětu a 

vypracujte do sešitu mluvnice 

cvičení z učebnice 

 

Úterý: Podmět a přísudek  

Cvičení najdete na Umíme to 

(získejte nejméně tři štíty) 

 

Středa: Opakování zdvojených 

souhlásek 

Cvičení opět najdete na Umíme to 

 

Čtvrtek: Čtení s porozuměním 

Superholky 

Pracovní list najdete v Učebně 

 

Pátek: Čtení 

Dnešní čas na češtinu věnujte čtení 

nějaké hezké knížky 

 

 

 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz  

 

Pondělí: 

Video Podmět 

 

Učebnice 114/1 

 

 

 

Úterý a středa: 

Vstup do Umíme to 

mailto:zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=YBK0gvrRD4g
https://www.umimeto.org/
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MATEMATIKA V tomto týdnu budeme i nadále 

aplikovat poznatky o krychli a 

kvádru do praktických úloh a 

pomalu budeme opakovat rýsování 

trojúhelníku 

Po: aplikované úlohy  

 

Ut: aplikované úlohy 

 

 

St: ověření dovedností 

 

 

 

Čt: vlastnosti trojúhelníků a jejich  

      třídění 

 

 

 

 

 

Pa: praktické úlohy 

 

 

 

Po: V PS vypracuj stranu 209 

 

Ut: v PS vypracuj stranu 210 

 

 

St: v Učebně tě čeká opakovací 

test na krychli a kvádr 

 

Čt: Do PS na stranu 213 si 

poznamenej informace ze žlutého 

rámečku v učebnici na str. 97 a 

100 – třídění trojúhelníků podle 

délek stran a podle velikosti 

vnitřních úhlů (více info v on-line 

hodině) 

Určitě ti hodně napoví i níže 

uvedená videa 

třídění trojúhelníků-video 

 

trojúhelníky podle vnitřních úhlů-

video 

 

Pa: v PS vypracuj str. 214 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden začneme 

Unit 2C – My favourite animals 

1. Projděte si zvířata v učebnici na 

straně 24/1a. Ta, jejichž názvy 

bezpečně neznáte si vypište do 

slovníčku. 

2. Napište mi do Google 

dokumentu v učebně dalších 10 

divokých zvířat (můžete použít 

slovník). Dále mi odpovězte na 

otázky 24/3.  

3. Přečtěte si text o Liamovi 24/4 

4. Vypracujte 3 online worksheety 

Ráda se s vámi uslyším v online 

hodině v úterý v 10:40, kde 

probereme zadanou práci.  

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Učebnice 24/1a 

2. Učebnice 24/2 a 3 + 

Google dokument 

v učebně 

3. Učebnice 24/4 

4. Animals worksheet 1 

Animals worksheet 2 

Animals worksheet 3 

 

Vstup do učebny 

 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=dEEAcNRyMr8
https://www.youtube.com/watch?v=E30ex-yM8jg
https://www.youtube.com/watch?v=E30ex-yM8jg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wild_animals/Zoo_eo170908uh
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/Wild_Animals_sv64839fn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/Esl_Listening_rf2365jd
https://classroom.google.com/u/5/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/tc/NTYyMDE3OTk5OTFa
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ  

JAZYK  

K. HAVLOVÁ 

Klíč cvičení v PS z minulého týdne  

 

Zopakuj si present continuous 

questions a farm animals  

 Procvič si otázky - udělej si kvíz a 

sám/a si jej pak vyhodnoť  

 Zopakuj si krátkými kvízy „farm 

animals“  

 

Nauč se a procvič si slovní 

zásobu „wild animals“  

 

 Seznámíme se se slovní zásobou, 

procvič si výslovnost a znalost 

slovní zásoby na počítači. 

Slovíčka si napiš do sešitu 

Vocabulary.   

 

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  

Kvízy najdeš v google classroom  

 

 

Online procvičení slovíček na 

quizletu  

Pracovní sešit str. 18 cv. 1  

Slovíčka pracovní sešit str.81 část 

wild animals a výběr zvířat z části 

My favourite animals 

 

 

 

 

 

www.umimeanglicky.cz – cvičení 

zadané „pod“ vaší třídou 

 

 

 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte 

s plavuněmi a přesličkami 

Učebnice strana 87-88. 

Plavuně a přesličky. 

V google učebně budete mít 

k tomuto učivu zase malou otázku. 

DĚJEPIS 

 

Spartakovo povstání – 

pokračujeme dále v tematice 

 

Pokyny a informace se dozvíš na 

on-line hodině v úterý. 

ZEMĚPIS HYDROSFÉRA a pohyb vody na 

Zemi 

1. Prostuduj si text v učebnici na 

straně 46-54 

 

2. Shlédni videa 

voda-nezkreslená věda 

 

http://www.umimeanglicky.cz/
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://quizlet.com/508722025/wild-animals-project-2-unit-2c-flash-cards/?x=1qqt
http://www.umimeanglicky.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=5LOQnxkpYDU
https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ
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hydrosféra -výklad 

 

3. V PS vypracuj str. 26 a 27 

FYZIKA VODIČE A IZOLANTY elektrického 

proudu 

1. Projdi si text v učebnici na 

straně 124-126 

2. Do sešitu si poznamenej 

informace ze žlutých rámečků 

v textu 

 

3. video-pokus (izolanty a vodiče) 

 

 POZNÁMKY 

Pozor na upravený rozvrh on-line výuky:  

 

6.A 

Pondělí 
 

M-Hol (.9.15-9.45) 
Čj - Pav (9.50-

10.15) 
  

Úterý 
 AJ- Havl (8.45 - 

9.30) 
M-Hol (9.35-10.05) 

Čj - Pav (10.05 -
10.30) 

AJ - Kal (10:40 - 
11:15) 

Středa 
 

M-Hol (9.15-9.45) 
Čj - Pav (9.50-

10.15) 
  

Čtvrtek 
 

M-Hol (9.15-9.45) 
Čj - Pav (9.50-

10.15) 
  

Pátek 
     

 

 

Iveta Holečková 

Třídní učitelka 6. A 

https://www.youtube.com/watch?v=EFysI3I6eJY
https://www.youtube.com/watch?v=h88Cc4xYEBo

