
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Ludmila Jarešová 6. D 11. 5. – 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí šesťáci, máme za sebou již dva měsíce samostatného vzdělávání na dálku. 
Za tuto dobu jste se myslím stali trochu samostatnější a dokážete si lépe rozvrhnout 

čas potřebný pro výuku. I já jsem se v době distančního vzdělávání naučila hodně 
nových věcí a získala jsem trochu více jistoty s využitím počítače při výuce. Moc mě 
těší vaše zodpovědnost a přístup, se kterým plníte zadané úkoly. Díky rodičům, kteří 

vám byli od začátku pomocníky, se dnes již samostatně zvládáte přihlásit do online 
hodin, ve kterých krásně pracujete. Tímto bych chtěla vašim maminkám i tatínkům 

poděkovat za pomoc, podporu a spolupráci. I když není současné vzdělávání tradiční 
a obvyklé, přináší myslím i dobré zkušenosti nám všem. Online hodiny s vámi mě 

moc baví a těším se na každou z nich… 

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 
 

Pondělí – středa: 

- samostatné procvičování 

dělitelnosti 2,3,5,6,10 

 

Úterý - čtvrtek: 

- společné online hodiny 

- dělitelnost 4 a 9 

- největší společný dělitel  

 

Pátek: 

- procvičování: Umíme 

matiku – domácí úloha 

- dělení se zbytkem 

- dělení víceciferné 

 

 

V učebně budou od víkendu 

ke stažení: 

 

PL1 + 2 = samostatné 

procvičování (PO, ST)  

    

PL 3 - na online výuku (ÚT, 

ČT) 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

Téma: Unit 1 - Revision 

Present simple II 

      Veškeré podrobnosti k úkolům 

najdete od pondělí 11. 5. 

v Google Učebně 6. D v 

předmětu Anglický jazyk.  

      Konzultace k zadaným 

úkolům proběhne v pátek 

15. 5. v 10:30 h ve vaší 

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

PŘÍRODOPIS Jehličnany - jednotlivé druhy 

Přečti si text a prohlédni si 

obrázky 

v učebnici str. 92 - 99. 

Do sešitu zapiš zápis podle 

prezentace. 

Pošli mi odpověď na 

zadanou otázku. 

 

Prezentaci i otázku máš 

v Google učebně. 

 

 

Určitě chodíš do přírody nebo 

alespoň procházíš parkem. 

Všímej si jehličnanů, pokus 

se určit druh. 

 

Prohlédni si odlišnosti 

v uspořádání a velikosti jehlic. 

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 

 

Út 11:25-12:25 6. D 

 

DĚJEPIS 

 

 

Rozklikněte přiložený odkaz: 

Hlavní řečtí bohové a jejich 

římské protějšky 

Do sešitu si jako zápis: 

- vyber 6 bohů, kteří se 

jmenují jako planety 

- jak se jmenovali v Řecku i 

Římu a co měli na starosti 

FYZIKA Opakování + procvičování 

– převody fyzikálních 

jednotek 

- vypracujte cvičení na 

webu: 

umimematiku.cz – 

jednotky, míry 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Připravujte si na online výuku čistý 

papír, psací náčiní, učebnici, PS 
případně nějaký pracovní list 
podle požadavků vyučujících daných 

předmětů. 
  Stále platí: kontrolujte svůj školní 

email (příchozí poštu) kvůli 
instrukcím V Google učebně. 

 Věřím, že jste nezapomněli 
poděkovat vašim maminkám za 

jejich lásku a péči. 

 Jestli náhodou ano a nestihli jste 

nedělní Den matek, je nejvyšší 
čas rychle něco hezkého namalovat 

 

PŘIPOMÍNÁM termíny 
pravidelných online hodin: 
 

ČJ – pondělí od 14 – 15h 
MT – úterý od 14 – 15h 

        čtvrtek od 14 – 15h 
AJ – pátek od 10.30h  
Z – úterý od 11.25h 

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

zprávičku a vše vyřešíme. 

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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nebo vyrobit a potěšit je. Možná by 

překvapila i nějaká pomoc 

v domácnosti…. 

 

 

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“ 

 

 

 

                                                                                         Ludmila Jarešová 

                                                                                         Třídní učitelka 6. D 

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

