
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jana Sýkorová   6. B 11. 5 - 15. 5. 2020 

Milé děti, 

dostáváte další várku učení na příští týden. Velmi si vážím vaší snahy a jsem ráda, že 
využíváte on- line výuku, kterou jsme vám nabídli. Zároveň bych chtěla poděkovat 
vašim rodičům, kteří se vám snaží při domácí výuce pomoci. Uvědomuji si, že je toho 

na ně někdy nakládáno mnoho, proto si velmi vážím toho, jak situaci zvládají a 
podporují vás. Využívejte také krásné slunné dny na sportování, procházky a společný 

pobyt rodiny v přírodě. Neseďte stále u počítače, ale užívejte si krásného počasí. 

Těším se na pondělní on-line setkání. 

Jana Sýkorová 

 

Předmět pokyny pro děti zdroje (úkoly, zadání apod.) 

 

Český jazyk 

Tvary zájmen můj, tvůj, svůj 

 

99/1 - ústně 

99/2 - ústně 

100/3 - napsat postupně jako  

            diktát 

Uč. str 98 / 99 - přehled hnědý   

rámeček 

 

 

Prosím o spolupráci rodičů, text   

rozdělit do částí a postupně  

během týdne nadiktovat, děti píší  

do ŠS (souhrn znalostí o  

zájmenech) 

 

Do Učebny vyvěsím Řešení,  

abyste si mohli svou práci  

zkontrolovat. 

 

Matematika 

Souhrnná cvičení 

 
Příklady na tento týden jsou opět 
zadány formou pracovních listů. 
Je možné vytisknout a 

vypracovat nebo přepsat do 
školních sešitů a vypočítat zde.  
 
Pracovní list_6_9_03  
 

 

Výuková videa na youtube: 

 

1. Dělení desetinných čísel 

číslem desetinným 

 

2. Jednotky obsahu 

 

3. Jednotky délky 

 

4. Jednotky hmotnosti 

 

5. Jednotky objemu 

 

6. Počítání s úhly 

 

 

 Přílohy:  

Příloha č. 1 - Prac. list t_6_9_03  

 

Příloha č. 2 - Řešení příkladů_6_8   

  (příklady z minulého týdne) 

https://www.youtube.com/watch?v=RLsw2R6FR80
https://www.youtube.com/watch?v=RLsw2R6FR80
https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY
https://www.youtube.com/watch?v=WT_opnFlNzs
https://www.youtube.com/watch?v=euNqCRiFDA0
https://www.youtube.com/watch?v=O88TbsUUvHM
https://www.youtube.com/watch?v=ITyFVCvxIHs
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-č.-1-Pracovni-listy_6_9_03.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-č.-2-Reseni-prikladu_6_8.pdf
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Anglický 

jazyk 

 

Z. Libánská 

Téma: Unit 1 - Revision 

Present simple II 

 

Veškeré instrukce naleznete 

od pondělí 11. 5. ve své 

Google Učebně.  

 

Online konzultace: úterý 

10:30 

 

 

Anglický 

jazyk 

 

M. Kalinová 

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 

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 ve čtvrtek v 10:45, kde 

probereme zadaná cvičení 

z učebnice. 

 

  

 

 

1. Učebnice str. 22 

2. Učebnice str 23/2, 3a, 3b 

3. Present continuous 

worksheet 

 

Vstup do učebny 

 

 

 

Přírodopis 

V tomto týdnu se seznámíte   

s mechorosty, stavbou jejich  

těla, výskytem a významem  

v přírodě. 

Učebnice strana 81-84 

Mechorosty. 

Rašeliník. 

Ploník. 

V google učebně budete mít   

malé opakování. 

 

Fyzika Opakování + procvičování  

  Převody fyzikálních      

  jednotek 

vypracujte cvičení na webu: 

umimematiku.cz/jednotky
_miry 

 

Zeměpis 

Hydrosféra - vodní obal Země: 

Pohyb vody na Zemi, příliv, odliv, 

odtok, povodí, úmoří 

 

Uč 50-54, PS 28-29   

doprovodná ppt. (shrnutí) bude   

v učebně 

Online konzultace: Podnebí a 

úvod do hydrosféry 

 

Konzultace mimořádně s 6. C 

Po 11:30-12:30  

 

 

Dějepis 

 

Řečtí a římští bohové 

Google - do vyhled. řádku  

napsat: Hlavní řečtí bohové a 

jejich římské protějšky 

(otevře se tabulka, sjet níže a 

tam uvedení bohové) 

Vypsat ty, po kterých jsou 

nazvané planety, uvést 

zároveň jejich charakteristiku 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_continuous/Reading_-_True_or_False_ch37596lc
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/NTU3ODg1MTI1MDha/tc/NTU3ODg5MTQxNjda
https://www.youtube.com/watch?v=nvDOSlMyWKc
https://www.youtube.com/watch?v=KI1TxxLdsIg
https://www.youtube.com/watch?v=NPBdT7eUI0s
https://www.umimematiku.cz/jednotky_miry
https://www.umimematiku.cz/jednotky_miry
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Přihlaste se všichni na Umime to (přístup jsem zaslala e-mailem), je možno  

procvičovat český i anglický jazyk, matematiku, zkusíte si i základy programování.  

V případě nejasností se obraťte na mě nebo paní učitelku Libánskou. 

 

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. Jana Sýkorová                                                                                                                      

jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJUMVJDMVlLWEdHUzlUWUFMSUFUSEtVVVhaSC4u

