
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Bačová Kateřina 6. C 1. – 5. 6. 2020 

PŘEHLED 

 Přeji vám vše nejlepší ke Dni dětí!!! Až se uvidíme osobně, tak vás čeká sladký dárek            

a několik soutěží a vědomostních kvízů. Tento týdenní plán je poslední pro práci/přípravu doma, 

další již budeme s největší pravděpodobností dělat společně ve škole – tedy ti, co se rozhodnou 

chodit (budou moci) od 8. června do školy. Už se na vás všechny moc těším. Přeji hodně sil do 

dalšího týdne - do posledního měsíce tohoto školního roku.   Bačová 
 
                                              

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

ČESKÝ JAZYK 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 cvičen 

Čtvrtek: Vypravování podle 

obrázků 

Vypracujte do sešitu slohu cvičení 

z učebnice. 

Pátek: Hádanky  

Zkuste si trošku zahádat na webu 

Umíme to 

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 

MATEMATIKA Povrch krychle a kvádru – 

výpočet, slovní úlohy 
   vypracovat v pracovním sešitě: 

205 a 206, 208 a 209 

v učebnici: 131/1 - 5   

ANGLICKÝ 

JAZYK 

pí.uč. Kalinová 

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 

 

1.Učebnice 25/5a,b 

2.Google dokument v učebně 

3.Učebnice 25/6ab  

4.Referát 

5.Exotic animals listening 

Vstup do učebny 

 

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://www.umimeto.org/
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-exotic_animals-1-uroven/463?source=dashboardTopicPreviewBox
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU3MTE5NTk3MTRa/tc/NzI0MTk3MjMyMTha
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3. Přečtěte si článek o surikatách 

(meerkats) a zodpovězte si 

otázky 6/a,b (ústně) 

4. Vypracujte referát o svém oblí-

beném divokém zvířeti, vyfoťte 

a pošlete mi do mailu nebo při-

ložte jako dokument do učebny. 

Rozsah referátu: cca 10 vět + 

obrázek (úkol na 14 dní) 

5. Udělejte si online cvičení s exo-

tickými zvířaty 

pí.uč. Melníková 

1. Reading 

 

 

2. Vocabulary 

 

 

3. Practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.SB p. 26 ex.1 – read the story 

and answer the questions in exer-

cise 1, write the answers into the 

document in GC  

2.SB p. 26 ex.2. – find the words, 

match them to the pictures and 

write them down in your exercise 

book 

3.WKBK – p. 20 ex.1,2 

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. 

DĚJEPIS Téma Ceasar přečtěte si tři krátké kapitoly 

v učebnici strana 70 - 71        

(1. Caesarovy výboje v Galii              

2. Caesar a 3. Oktavián) 

- odpovězte do sešitu na otázku: 

Kdo byl kdo? 

FYZIKA 

 

Opakování – převody základních 

fyzikálních jednotek 

převody jednotek 

ZEMĚPIS Pedosféra - půdní obal Země učebnice strana 56 - 58, PS 31 - 33 

(doprovodná prezentace bude 

v Google učebně) 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Referát z dějepisu „Olympijské hry“ zaslat e-mailem do 5. 6. pí. uč. Čandové 

(vera.candova@kamenka-celakovice.cz) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6d8wfx0A_HQ
https://www.youtube.com/watch?v=sPusxLo0wCU
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+Převody+jednotek#selid
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Upřesňující informace: 

 

On-line setkání/výuka: 

Anglický jazyk: skupina pí.uč. Kalinové čtvrtek od 10 hodin, skupina pí.uč. Melníkové 

středa od 10.30 hodin 

Matematika: úterý od 11 hodin a čtvrtek od 13.30 hodin 

Český jazyk: úterý od 10.30 hodin a čtvrtek od 14 hodin 

Zeměpis: pondělí od 11.30 hodin  

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Připomínám, že jste ještě ve škole dostali zadán referát (prezentaci, koláž) z předmětu 
Pracovní činnosti, takže pokud jej máte vypracovaný a chcete získat snadno 1, zašlete 

jej pí.učitelce Jarešové na e-mail do 10.června. (ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz) 

 

 

 

 

Kateřina Bačová 

Třídní učitelka 6. C 


