
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková 6.A 15. 6. – 19. 6. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, školní rok je téměř u konce, tady je jeden z posledních týdenních plánů. 
Druhé pololetí proběhlo ve větší míře formou online, vy sami jste se stali součástí 

výuky. Motivace, kontrola a procvičování bylo ve velké míře na vás. Moc vás za to 
chválím a stejně tak chválím i vaše rodiče. Pojďme tedy do toho předposledního 

týdne s úsměvem. 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

Pondělí: Určování zájmen 

Cvičení najdete na Umíme to 

 

Úterý: Výrazy z oblasti hudby – 

rozšiřování slovní zásoby 

Pouštíte si při dělání domácích 

úkolů hudbu? Jak si o ní 

s kamarády povídáte? Podívejte se 

na video.  

 

Středa: Skloňování zájmen 

Vyplňte on-line cvičení 

 

Čtvrtek: Pozdravy – rozšiřování 

slovní zásoby 

Pozdrav je běžná věc, kolikrát 

denně jej asi vyslovíme? Přitom je 

na něm tolik zajímavého. Podívejte 

se na video. 

 

Pátek: Komiksy 

Navážeme na slohový úkol 

z předminulého týdne, v němž jste 

vyprávěli příběh podle obrázků. 

Dnes se můžete vyřádit na 

stránkách s komiksy. Přečtěte si 

krátké komiksy nebo si dokonce 

sami nějaký vytvořte. 

  

 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz 

Pondělí: 

Vstup do Umíme to 

 

 

 

Úterý: 

 

Video Výrazy z oblasti hudby 

 

 

 

 

 

Středa: 

Cvičení skloňování zájmen 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Video Pozdravy 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek: 

Komiksy 

https://www.umimeto.org/
https://edu.ceskatelevize.cz/neologismy-v-oblasti-moderni-hudby-5e4422ade173fa6cb524ad52
http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_sklonovani.php
https://edu.ceskatelevize.cz/pozdravy-5e442265e173fa6cb524abb1
https://www.rexo.cz/komiksy/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ZEMĚPIS  

BIOMY – krabicový projekt 

 

 

Pokračuj ve vypracovávání svého 

projektu z minulého týdne, 

výsledek nafoť a foto vlož do 

Učebny. „Krabici“ si schovej, v září 

se na ni budu těšit ve škole. 

MATEMATIKA Dokončujeme poznávání 

významných úseček 

v TROJÚHELNÍKU 

 

Po: opakování početních operací 

s desetinnými čísly  

NENÍ ON-LINE HODINA 

 

Ut: Kružnice Δ opsaná – výklad 

na on-line hodině 

 

 

St: Kružnice Δ vepsaná – výklad 

na on-line hodině 

 

Čt: výlet s tatínky 

 

 

Pa: upevňování poznatků o Δ 

     (prostřednictvím on-line cvičení 

     si zopakuj nejdůležitější pojmy 

     a dovednosti) 

Po: Desetinná čísla a závorky 

 

     Násobení a dělení 10, 100, ... 

 

     Písemné násobení - stačí 2   

libovolná cvičení z výběru 

 

Ut: video - postup konstrukce 

kružnice opsané 

 

Na základě poznatků z online 

hodiny nebo z videa se pokus 

vypracovat str.237 v PS 

 

St: video - postup konstrukce 

kružnice vepsané 

 

Na základě poznatků z online 

hodiny nebo z videa se pokus 

vypracovat cvičení 238/4 a 239/5 v 

PS 

Pa: Online cvičení - trojúhelníková 

nerovnost 

 

online cvičení - výška, těžnice, 

střední příčka 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden budeme 

pokračovat v tématu Animals a 

dále procvičíme i přítomné časy 

1. Přečtěte si krátké texty o 

zvířatech a odpovězte na 

kontrolní otázky  

2. Vypracujte online cvičení na 

přítomné časy (výběr odpovědí) 

3. Vypracujte online cvičení na 

přítomné časy (vpisování 

správné odpovědi) 

4. Do google dokumentu v učebně 

mi napište o členech vaší 

rodiny, co dělají každý den a co 

dělají zrovna dnes.  

 

Ráda se s vámi uslyším v online 

hodině v úterý v 10:40, kde 

probereme zadanou práci.  

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Animals - reading 

exercises 

2. Present simple vs. present 

contiuous 1 

3. Present simple vs. present 

continuous 2 

4. Google dokument v 

učebně 

 

 

Vstup do učebny 

 

 

   

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=13.+S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%2C+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+%E2%80%93+z%C3%A1vorky#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=19.+N%C3%A1soben%C3%AD%2C+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100%2C+1+000+%28A%29#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=25.+P%C3%ADsemn%C3%A9+n%C3%A1soben%C3%AD+desetinn%C3%BDm+%C4%8D%C3%ADslem#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=25.+P%C3%ADsemn%C3%A9+n%C3%A1soben%C3%AD+desetinn%C3%BDm+%C4%8D%C3%ADslem#selid
https://www.youtube.com/watch?v=GuH7ITzhnTk
https://www.youtube.com/watch?v=GuH7ITzhnTk
https://www.youtube.com/watch?v=bi0L1brZtM4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bi0L1brZtM4&t=1s
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=06.+Geometrie&topic=01.+Troj%C3%BAheln%C3%ADk+%E2%80%93+z%C3%A1klady+k+sestrojen%C3%AD#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=06.+Geometrie&topic=01.+Troj%C3%BAheln%C3%ADk+%E2%80%93+z%C3%A1klady+k+sestrojen%C3%AD#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=10.+Troj%C3%BAheln%C3%ADk+%E2%80%93+v%C3%BD%C5%A1ka%2C+t%C4%9B%C5%BEnice%2C+st%C5%99edn%C3%AD+p%C5%99%C3%AD%C4%8Dka#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=10.+Troj%C3%BAheln%C3%ADk+%E2%80%93+v%C3%BD%C5%A1ka%2C+t%C4%9B%C5%BEnice%2C+st%C5%99edn%C3%AD+p%C5%99%C3%AD%C4%8Dka#selid
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimeanglicky.cz/reading-animals/11
https://www.umimeanglicky.cz/reading-animals/11
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous-1-uroven/2408
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous-1-uroven/2408
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-simple-vs-continuous-1-uroven/1264
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-simple-vs-continuous-1-uroven/1264
https://classroom.google.com/u/5/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/tc/NTYyMDE3OTk5OTFa
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS  Čeká Vás poslední téma – 

Jehličnaté dřeviny a jejich 

společenstva. 

  Učebnice strana 100-101. 

  Les. 

   V google učebně jsou poslední  

   otázky k učivu už z minulého   

   týdne. 

ANGLICKÝ  

JAZYK – 

K.HAVLOVÁ 

Klíč cvičení v PS z minulého týdne  

Opakování 

a, present continuous a present 

simple tenses 

b, Animals  

c, Communication skills  

 

Online výuka v úterý v 8.45. 

(Připrav si učebnici a pracovní 

sešit) 

Pokud jsi ještě neprocvičil/a – další 

možnost najdeš na:   

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

   Klíč – v Google Classroom   

   

  

 

   Informace v google učebně  

 

 

 

 

 

 

   www.umimeanglicky.cz – cvičení    

    zadané „pod“ vaší třídou 

DĚJEPIS 

 

Upevňování učiva-Řím Shlédni níže uvedená videa, která 

se vztahují k našemu tematickému  

 

Starověké olympijské hry 

 

Římané u nás 

FYZIKA Opakování a upevňování pojmů Jak funguje internet - NEZRESLENÁ 

VĚDA 

 

Jednotky objemu - procvičování 

( online) 

  

 

 

Iveta Holečková 

Třídní učitelka (6.A) 

https://www.youtube.com/watch?v=hjuigL6eIss
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
http://www.umimeanglicky.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/staroveke-olympijske-hry-5e441eb8d76ace2c451dde28
https://edu.ceskatelevize.cz/rimane-u-nas-5e441f12d76ace2c451de15f
https://www.youtube.com/watch?v=L05HGoaDkRo
https://www.youtube.com/watch?v=L05HGoaDkRo
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
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

