
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková   6. A 8. 6. – 12. 6. 2020 

PŘEHLED 

Milí šesťáci, je tu poslední měsíc naší školy z domova, tak pojďme s úsměvem do 
toho. Pozor, s ohledem na možnost konzultovat ve škole od 8.6., se možná lehce 

změní rozvrh on-line výuky. O všem vás budu včas informovat, sledujte společnou 

skupinu a své školní emailové schránky. 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

Pondělí: Koncovky přídavných 

jmen přivlastňovacích  

Cvičení najdete na Umíme to. 

 

Úterý: Psaní n/nn 

Sestřelte slova s dvěma nn. Opět 

na Umíme to. 

 

Středa: Stupňování přídavných 

jmen 

Do třetice všeho dobrého. Cvičení 

najdete na Umíme to. 

 

Čtvrtek: Antická rčení 

Podívejte se na video a zopakujte si 

(nebo rozšiřte) slovní zásobu 

antickými rčeními. 

 

Pátek: Čtení 

Vaše oblíbená knížka už na vás 

čeká! Věnujte jí alespoň půl hodiny 

času.  

 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz 

Pondělí, úterý a středa: 

Vstup do Umíme to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Video Antická rčení 

PŘÍRODOPIS  V tomto týdnu se seznámíte 

s prvními semennými rostlinami – 

jinany, cykasy a jehličnany. 

Učebnice strana 92-99. 

Cykasy a jinany. 

Jehličnany. 

V google učebně budete mít poslední 

jednoduché otázky. 

https://www.umimeto.org/
https://edu.ceskatelevize.cz/puvod-antickych-rceni-5e44229fe173fa6cb524acdc
https://www.youtube.com/watch?v=tDpBKxWgmCs&t=667s
https://www.youtube.com/watch?v=fCi15bbN3ZM
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

FYZIKA Opakování a upevňování převodů 

jednotek-objem  

Cvičení k trénování převodů 

jednotek objemu (odkaz máte i 

v emailu) 

jednotky objemu 

jednotky objemu II. 

jednotky objemu III. 

jednotky objemu IV. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden budeme 

pokračovat v tématu My favourite 

animals (Unit 2C).  

1. Vypracujte prosím všechna 

cvičení ve vašem workbooku na 

stranách 18 a 19 

2. Dokončete referát o oblíbeném 

divokém zvířeti (někteří již 

poslali) 

3. Vypracujte online cvičení na 

přítomné časy 

4. Vypracujte online cvičení na 

slovní zásobu (zvířata) 

 

Ráda se s vámi uslyším v online 

hodině v úterý v 10:40, kde 

probereme zadanou práci.  

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Workbook str. 18 a 19 

2. Referát vyfoť a pošli nebo 

ulož v učebně 

3. Present simple vs. Present 

continuous exercise 

4. Vocabulary exercises - 

Animals 

 

Vstup do učebny 

 

 

   

ANGLICKÝ  

JAZYK – 

K.HAVLOVÁ 

Klíč cvičení v PS z minulého týdne  

 

Stále opakujeme a procvičujeme 

present continuous a present 

simple tenses:  

 Online cvičení  

Procvičíme dovednosti – čtení 

(reading), slovní zásobu wild 

animals  

 Článek v učebnici Meerkats  

 

 Cvičení v pracovním sešitě  

 

Online výuka v úterý v 8.45. 

(Připrav si učebnici a pracovní 

sešit) 

 

 

Klíč – v Google Classroom   

   

  

Informace v google učebně  

 

 

Učebnice str. 25 cv. 4  

Po přečtení článku vypracuj kvíz 

v google classroom  

Prac.sešit str. 15 cv. 5  

 

 

 

www.umimeanglicky.cz – cvičení 

zadané „pod“ vaší třídou 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=05.+Jednotky+objemu#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=05.+Jednotky+objemu+%28A%29#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=07.+Jednotky+objemu+a+dut%C3%A9+m%C3%ADry#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=06.+Jednotky+dut%C3%A9+m%C3%ADry#selid
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://classroom.google.com/u/5/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/tc/NTYyMDE3OTk5OTFa
http://www.umimeanglicky.cz/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Pokud jsi ještě neprocvičil/a – další 

možnost najdeš na:   

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

MATEMATIKA Poznáváme Δ – střední příčky, 

těžnice, výšky 

Po: není on-line výuka 

 

Ut: těžnice trojúhelníku (učebnice 

str.106). Zápis do PS na str.226 

(buď samostatně nebo z online 

hodiny) 

St: Výšky v trojúhelníku (učebnice 

str.108). Zápis do PS na str.229 

(buď samostatně nebo z online 

hodiny) 

Čt: turistický výlet 

 

Pa: aplikované úlohy 

Po: Vypracuj v PS 22č/4 a 225/5 

 

Ut: V PS vypracuj na základě 

výkladu v online hodině PS 

226/1,2,3 a 4 

 

St: Aplikujeme poznatky, zkus 

vypracovat úlohy v PS na str.229 a 

230/2 

 

Čt: turistický výlet 

 

 

Pa: Vypracuj v PS 230/3 a 233/1 

DĚJEPIS 

 

Řím - republika Prostuduj si text v učebnici. 

Podrobné pokyny v on-line hodině. 

ZEMĚPIS BIOSFÉRA – krabicový projekt Učivo o biosféře se ti prolíná 

předměty již od 5.třídy. Projdi si 

učebnici od str.63, vyber si přírodní 

krajinu, která je ti sympatická a 

zkus ji přenést jako model do 

libovolné krabice. Jako inspirace ti 

poslouží fotky a komentář na dané 

téma v Učebně. Tam také nahraj 

fotografii svého projektu, který 

v září přineseš do školy. 

 POZNÁMKY 

V pondělí v 11 hodin vybíráme klíče od šatních skříněk. 

 

Iveta Holečková 

Třídní učitelka 6. A 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz

