
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Ludmila Jarešová   6. D 18. 5. – 22. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milí šesťáci, v průběhu tohoto týdne jste měli možnost vyzkoušet trochu jiný způsob 
hodnocení vaší práce. Děkuji všem za vyplnění dotazníku – sebehodnocení žáka, ve 

kterém jste jistě zodpovědně a přiměřeně ohodnotili své pracovní nasazení v období 
karantény. Mám radost, že se setkáváme v téměř plném počtu na našich online 
hodinách. Procvičujete a pokračujete v online výuce nejen matematiky, ale angličtiny, 

češtiny a zeměpisu. Těší mě, vaše snaha a pracovní elán, se kterým plníte zadané 
úkoly. Věřím, že budete i nadále ve svém samostudiu tak poctiví a zodpovědní jako 

doposud. Pozdravuji vaše rodiče, opět děkuji za jejich pomoc a spolupráci. Těším se 

s vámi na příští setkání ve virtualitě…… 

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

ČESKÝ JAZYK 
 

    Číslovky 

Druhy číslovek: základní 

řadové 

 

102/5 

103/7 

 

str. 101 - hnědé rámečky 

str. 101 - 102 

str. 103 

 

      napsat do sešitu 

    napsat do sešitu 

 

PL-  Opakování zájmen 

 

MATEMATIKA 
 

Pondělí – středa: 

 

- dělitelnost - kritéria 

- desetinná čísla 

procvičování 

(porovnávání, sčítání, odčítání 

a násobení) 

 

Úterý – čtvrtek: 

 

- dělitelnost 

- největší společný dělitel 

 

Pátek:  

- úkol v Umíme matiku 

 

      

Pracovní list budete mít od 

víkendu vložený v učebně.  

 

 

 

 

 

- společné online hodiny 

- práce s PS a učebnicí 

 

 

 

Dokončete: 

- dělení se zbytkem a dělení 

víceciferné 

Nový úkol: 

- desetinná čísla na číselné 

ose a porovnávání 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

Téma: Unit 1 – Progress 

check  

 

 

Veškeré podrobnosti k úkolům 

najdete od pondělí 18. 5. 

v Google Učebně 6.D v 

předmětu Anglický jazyk.  

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6D_PL-Opakování-zájmen.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Konzultace k zadaným 

úkolům proběhne v pátek 

22. 5. v 10:30 h ve vaší 

virtuální místnosti. 

 

PŘÍRODOPIS 
 

Společenstvo lesa - lesní 

patra 
 
Přečti si text v učebnici (str. 

100-101) a prohlédni si 

obrázky. Podle prezentace si 

udělej zápis. Do zápisu si 

musíš i samostatně doplnit 

některé informace. Napiš 

odpověď na jednoduchou 

otázku a pošli mi ji přes 

učebnu zpět. 

 

 

 

Prezentaci a otázku najdete 

ve své Google učebně. 

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: Prvky a 

procesy v hydrosféře, 

kontrola probraného tématu 

v PS 

 

Út 11:25-12:25 6. D 

 

DĚJEPIS 

 

Spartakovo povstání 

 

 

 

 

 

 

       

     

vera.candova@kamenka- 

celakovice.cz 

 

V učebnici na straně 65-68 

si prostuduj text k této 

kapitole. 

K tomuto tématu se vztahuje 

heslo: Morituri te salutant 

Pokus se zjistit, co dané heslo 

znamená a kdy bylo 

pronášeno (zapiš si do 

sešitu). 

Možná ti napoví následující 

video: Daniel Landa-Morituri 

te salutant 

 

FYZIKA Změna objemu při 

zahřívání či ochlazování – 

přečíst si danou látku 

výpisky z učebnice str. 100 

- 105  

(příští týden z tohoto tématu 

bude pracovní list na 

procvičení) 

https://www.youtube.com/watch?v=oRmQGN-ICV4
https://www.youtube.com/watch?v=oRmQGN-ICV4
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

  Dokončete prosím rozpočítané úlohy 

v Umíme matiku a sledujte i nadále 

vaše školní emaily 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. 

 

 

   
Pravidelné online hodiny: 

 
ČJ – pondělí od 14 – 15h 

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

Z – úterý od 11.25h 
AJ – pátek od 10.30h  
 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

FYZIKA – paní učitelka Bačová: 

Můžete se podívat na výkladová videa k teplotní změně délky a objemu těles: 

https://www.youtube.com/watch?v=v3syuYX5RJc 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VT3g9tWOS7g 

 

                                                                                                   Ludmila Jarešová 

Třídní učitelka 6. D 

https://www.youtube.com/watch?v=v3syuYX5RJc
https://www.youtube.com/watch?v=EXYIyyZWEhA
https://www.youtube.com/watch?v=VT3g9tWOS7g

