
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Bačová Kateřina 6. C 4. - 7. 5. 2020 

PŘEHLED 

Zdravím všechny a opět vás moc chválím, jak pracujete a snažíte se. Připomínám, že od května 

již budete míti 2x týdně on-line setkání/výuku matematiky a českého jazyka.                 Pro 

přehlednost máte v dolní části tohoto týdenního plánu přesný rozpis, který den a v kolik hodin 

máte on-line setkání z jednotlivých předmětů – nově vám přibyl zeměpis.  

Tak - s chutí do toho, ať máte brzy hotovo!       Bačová 

                                              

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

ČESKÝ JAZYK 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.  

Pondělí: 

 

 

 

 

1. Video rozkazovací způsob 

 

Úterý 

1. Video podmiňovací způsob 

 

2. 110/6 

 

Středa: 

Přístup do Umimeto.org 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

příloha Nadpisy a osnova PL 

MATEMATIKA Krychle + kvádr – základní 

pojmy, zobrazení a konstrukce  
vypracovat v pracovním sešitě 

cvičení na straně 188, 190, 189/7 

191/12 

vypracovat z učebnice do školního 

sešitu př. 1 až 3 na straně 115  

https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg
https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y
https://www.umimeto.org/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6C_Nadpisy-a-osnova-PL.docx
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 pí.uč. Kalinová 

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 ve čtvrtek. 

 

 pí.uč. Melníková 

1. Present continuous practice 

 

2. Vocabulary - Animals 

 

 

 

 

1.Present continuous exercise 1 

2.Present continuous exercise 2 

3.Present continuous exercise 3 

 

  Vstup do učebny 

 

 

1. A).Wkbk p. 17, ex. 3,4,5 

    B)Quiz in google classroom 

 

2. SB p. 24/ ex.1 – look at the  

pictures and write the words 

down in your exercise book 

3. 3. Wkbk p. 18 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte se 

sinicemi a řasami - stélkatými 

rostlinami. 

učebnice strana 77 - 80 

Sinice. 

Všestranné vodní řasy. 

DĚJEPIS 
Římská armáda – koukněte na  

Video na youtube Řím a jeho 

armáda 

 

zkuste si jen ústně odpovědět na       

otázky: 

1. Jak vypadal římský voják?  

2. Jak byli vojáci oblečení a jaké měli 

zbraně? 

FYZIKA 

 

Teplota – procvičení 
vypracuj pracovní list Teplota  

- neposílat 

(příští týden vám dám tento list 

vypracovaný, ať si jej 

zkontrolujete) 

ZEMĚPIS 
Hydrosféra - vodní obal Země 
Co je hydrosféra, jakou podobu a 

formu má voda na Zemi, proč je 

důležitá. 

Učebnice strana 46 - 49, PS 26 - 27 

(doprovodná prezentace – shrnutí, 

bude v učebně) 

 

POŽADAVKY 

 

POZNÁMKY 

 Matematika – pracovní sešit strana 174 

 Vyplnit přihlášku o volbě 2. jazyka 

zaslat e-mailem do 7.5. 

zaslat e-mailem do 10.5. 

 

 

 

 

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/NjU3MTE5NTk3MTRa/tc/NzI0MTk3MjMyMTha
https://www.youtube.com/watch?v=1ZDgUrxfKBs
https://www.youtube.com/watch?v=OKXSpA0Vnd4
https://www.youtube.com/watch?v=xpdqsRweAWg
https://www.youtube.com/watch?v=xpdqsRweAWg
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-3-Teplota.pdf
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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, čtvrtek od 13.30 hodin 

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

Zeměpis: pondělí od 11.30 hodin 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Upřesňující informace: Můžete se kouknout na výkladová videa k teplotě: 

https://www.youtube.com/watch?v=JgdbPpuDpIg  (pojem a měření) 

https://www.youtube.com/watch?v=rSjDDDCB8XQ (jednotky) 

https://www.youtube.com/watch?v=ovkbmGySoTw (Celsius – Kelvin) 

 

 

 

 

Kateřina Bačová 

Třídní učitelka 6. C 

https://www.youtube.com/watch?v=JgdbPpuDpIg
https://www.youtube.com/watch?v=rSjDDDCB8XQ
https://www.youtube.com/watch?v=ovkbmGySoTw

