
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Bačová Kateřina 6. C 11. 5. - 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Všechny vás zdravím a přeji pohodový týden. Tento týden je již opět celý, tedy má klasicky 

pět pracovní dní, takže asi i učiva bude opět trošičku více, ale vy to určitě hravě zvládnete – 

věřím vám! Ještě připomínám těm, kteří stále neposlali přihlášku o volbě druhého jazyka pro 

příští školní rok, aby tak učinili co nejdříve – termín byl do neděle 10.5. Vím, že už je pěkné 

počasí a můžete již v menším počtu vyrazit spolu ven nejen za sportem, ale přesto se snažte 

dělat řádně zadané úkoly a věnovat jim alespoň svůj dopolední čas, a to co možná bez rodičů 

– pozdravujte je prosím ode mne a poděkujte pokaždé, když vám pomohou!  Bačová 
                                              

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Opakování pravopisu 

(velká písmena) 

Udělejte cvičení na Umíme to, 

pokuste se získat čtyři štíty 

 

Úterý: Základní větné členy 

Přečtěte si v učebnici žluté tabulky 

ze stran 112 – 117 a vypracujte 

cvičení do sešitu mluvnice 

 

Středa: Shoda podmětu 

s přísudkem 

Úkol najdete v Učebně 

 

Čtvrtek: Bajky 

Projděte si prezentaci a ústně 

splňte úkoly. (Poslední úkol 

nedělejte.) 

 

Pátek: Čtení 

Dnešní čas na češtinu (nebo i více) 

věnujte čtení. Knihovny a obchody 

už jsou otevřené, pokud vám doma 

došly zásoby knih, vybavte se 

nějakou krásnou novinkou! 

Pondělí 

Vstup do Umíme to 

 

 

 

Úterý 

cvičení 112/1 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 

Prezentace bajky 

MATEMATIKA 
 

Objem – pojem, jednotky 
(učebnice str. 118 – 121) 

 

vypracovat v pracovním sešitě: 

197, 198/ 3 a 5, 193, 194           

(co jsme nestihli při on-line hodině) 

https://www.umimeto.org/
https://slideplayer.cz/slide/12964406/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

pí.uč. Kalinová 

Tento týden - otázky 

v přítomném čase průběhovém 

(Present continuous questions)  

1. V učebnici si přečtěte příběh na 

straně 22 „Mickey’s model dino-

saur“ 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 doku-

mentu v učebně 5 otázek a 

krátkých odpovědí ze cvičení 4 
 

4. Vypracujte krátký online 

worksheet 

 

pí.uč. Melníková 

1. Zkontroluj si práci z minulého   

     týdne 

2. Reading 

 

3. Grammar 

 

4. Practice 

 

 

 

1. 1. učebnice str. 22 

 

2. 2. učebnice str. 23/2, 3a, 3b 

3. 3.Present continuous worksheet 

 

4. Vstup do učebny 

 

 

 

 

1. Go to GC 

 

2. SB p.24/ex.4, read about Liam 

and answer the questions 

3. p.25/ex. 5, look at the presen-

tantion in GC to help you 

4. WKBK p.19/ex.4 

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 máte malé 

opakování na řasy. 

DĚJEPIS Řečtí a římští bohové 

práce s informacemi z internetu 

https://dejiny-online.cz/hlavni-

recti-bohove-a-jejich-rimske-

protejsky-dejepis/ 

Vypište si z uvedeného webo-

vého přehledu do sešitu 6 bohů 

(římské i jejich řecké protějšky) 

- vyberte ty, kteří mají jména 

dle planet; a napište si jejich 

vlastnosti 

FYZIKA 
 

Opakování + procvičování  
– převody fyzikálních jednotek 

 

vypracujte cvičení na webu: 

umimematiku.cz/jednotky_miry 

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/NjU3MTE5NTk3MTRa/tc/NzI0MTk3MjMyMTha
https://www.youtube.com/watch?v=nvDOSlMyWKc
https://www.youtube.com/watch?v=KI1TxxLdsIg
https://www.youtube.com/watch?v=NPBdT7eUI0s
https://dejiny-online.cz/hlavni-recti-bohove-a-jejich-rimske-protejsky-dejepis/
https://dejiny-online.cz/hlavni-recti-bohove-a-jejich-rimske-protejsky-dejepis/
https://dejiny-online.cz/hlavni-recti-bohove-a-jejich-rimske-protejsky-dejepis/
https://www.umimematiku.cz/jednotky_miry
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ZEMĚPIS 
 

Hydrosféra - vodní obal Země 

pohyb vody na Zemi, příliv, odliv, 

odtok, povodí, úmoří 

   

učebnice strana 50 - 54, PS 28 - 29    

(doprovodná prezentace bude                   

v Google učebně) 

 

POŽADAVKY 

 

POZNÁMKY 

 vypracovat otázku z Přírodopisu  Google učebna 

 

 

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): 

Výkladová videa a prezentace k objemu a zejména jeho jednotkám: 

https://www.youtube.com/watch?v=wJonFqA567Q 

https://www.youtube.com/watch?v=O88TbsUUvHM 

https://www.youtube.com/watch?v=1O5owFJORbo 

https://www.youtube.com/watch?v=HCrpuQ9Vs_w 

https://www.youtube.com/watch?v=hiqW1pXYLrQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Fn9-Y8mrKjQ   (prezentace s výkladem) 

 

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“ 

 

 

 

Kateřina Bačová 

Třídní učitelka 6. C 

https://www.youtube.com/watch?v=wJonFqA567Q
https://www.youtube.com/watch?v=O88TbsUUvHM
https://www.youtube.com/watch?v=1O5owFJORbo
https://www.youtube.com/watch?v=HCrpuQ9Vs_w
https://www.youtube.com/watch?v=hiqW1pXYLrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fn9-Y8mrKjQ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKHVtTJUMVJDMVlLWEdHUzlUWUFMSUFUSEtVVVhaSC4u

