
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Ludmila Jarešová 6. D 4. 5. – 7. 4. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí šesťáci, zdravím vás v prvním májovém týdnu a opět děkuji za spolupráci, 
kterou při samostudiu projevujete. Většina z vás pracuje skvěle, snažíte se účastnit 

plánovaných online hodin, ve kterých pracujete zodpovědně podle pokynů 
vyučujících. Plníte úkoly nejen v naší virtuální třídě, ale i na Umíme matiku, kde jste 
začali soutěžit o prvenství v získávání štítů. Těší mě vaše snaha a nasazení, se 

kterým zvládáte úskalí vzdělávání na dálku…. 

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

ČESKÝ JAZYK Skloňování zájmen on, 

ona, ono 

96/3 - ústně 

96/6 – písemně do ŠS 

97/7 a) - ústně 

Uč str. 95 – přehled v 

hnědém rámečku 

Pomoci si vzory ten, ta, to 

     

Pomoci si vzorem ta 

Online hodina –  pondělí 

tentokrát od 15h ! 

MATEMATIKA Pondělí – středa: 

- opakování znaky 

dělitelnosti 

- vypracujte do školního 

sešitu nebo na papír cvičení 

5, 6, 7/ 86 

 

Úterý – čtvrtek: 

- prvočíselný rozklad 

- společné od 14h online 

hodiny 

- dopoledne se podívejte na 

video 1 – Prvočíselný 

rozklad 

 

- svou práci neposílejte, 

zkontrolujeme si ji spolu na čt 

online hodině 

 

Video 1 

  

Pokyny k výuce najdete 

v učebně. 

 

Umíme matiku: společné 

online téma – sudé - liché 

(vyzkoušejte roboty, závody i 

týmovku) 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

Téma: Unit 1 - Revision 

Present simple 

 

Veškeré podrobnosti k úkolům 

najdete od pondělí 4. 5. 

v Google Učebně 6.D v 

předmětu Anglický jazyk.  

Konzultace k zadaným 

úkolům proběhne ve čtvrtek 

7. 5. v 15 h ve vaší virtuální 

místnosti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=11Apo_SyZho&t=23s
https://www.umimematiku.cz/cviceni-sude-liche
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS 
 
  Jehličnany - úvod 
 

 Přečti si text a prohlédni 

obrázky v učebnici str. 92-

93. 

 Do sešitu si zapiš zápis 

podle prezentace. 

 Najdi rozdíly mezi smrkem a 

borovicí. 

 

 

 

 Prezentace a otázky jsou v 

Google učebně 

 
 Při vycházce s rodiči najdi 

smrk a borovici a podívej se, 

jak rostou z větvičky jehlice. 

Pozorování se ti bude hodit 

při vypracování otázek. 

 

ZEMĚPIS 
 

Hydrosféra  

- vodní obal Země: Co je 

hydrosféra, jakou podobu a 

formu má voda na Zemi, proč 

je důležitá 

 

Uč 46-49, PS 26-27 

doprovodná ppt. 

(shrnutí) bude v učebně. 

 

Online konzultace: 

Út 11:25 -12:25  

Opakování a upevnění  

Učiva: Vítr a proudění 

Atmosféry. 

 

DĚJEPIS 

 

Téma: Římská armáda  

- podívejte se na video 

- zkuste si jen ústně 

odpovědět na zadané 

otázky 

Film: Řím a jeho armáda 

(podívejte se na krátké 

video třeba vícekrát, tak 

abyste si dokázali odpovědět 

na otázky) 

1. Jak byli vojáci oblečení a 

jaké měli zbraně? 

2. Jak vypadal římský 

voják? 

 

FYZIKA Teplota - procvičení - vypracuj PL - Teplota  

- neposílat! 

(příští týden vám zašlu list 

vypracovaný, ať si jej 

zkontrolujete) 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Stále platí: kontrolujte svůj školní 

email (příchozí poštu) kvůli 
instrukcím V Google učebně. 

 Připravujte si na online výuku čistý 

papír, psací náčiní, učebnici, PS 
případně nějaký pracovní list 

podle požadavků vyučujících daných 
předmětů. 

  Nezapomínejte, že míváte úkoly 
zadané i v Umíme to.cz. a když je 

PŘIPOMÍNÁM termíny 

pravidelných online hodin: 
 
ČJ – pondělí od 14 – 15h 

MT – úterý od 14 – 15h 
        čtvrtek od 14 h jen 45 

minut 
        následuje 15min přestávka 

AJ – navazuje ve čt od 15h půl 
hodinka procvičování. 

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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zadané nemáte, můžete si v této 

aplikaci procvičovat podle své chuti. 
Práce zde vám jde, tak procvičujte 
a soutěžte…. 

V případě potíží s připojením v 
době hodiny se nenervujte, 
napište zprávičku a vše 

vyřešíme. 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Učivo FY – paní učitelka Bačová: 

Můžete se podívat 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) 

 

 

                                                                                              Ludmila Jarešová 

Třídní učitelka 6. D 

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

