
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková    6.A 22. 6. – 26. 6. 2020 

PŘEHLED 

A máme tu poslední školní týden druhého pololetí, které proběhlo ve větší míře 
online. Vy sami jste se stali součástí výuky, pevně věřím, že na sebe můžete být 

patřičně hrdí. Společně se svými kolegyněmi vám děkuji za vaši aktivitu po dobu 
distanční výuky. Krásné prázdniny vám popřeji v pátek osobně při předání 

vysvědčení. Těším se na vás 26.6. v 8.00 hod v naší třídě. 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

Opakování učiva pravopisu 

Školní rok končí, je čas na 

opakování a shrnutí. Podívejte se 

na video s testem, jak dobře 

zvládáte svůj mateřský jazyk, nebo 

na video o častých chybách.  

Moc vám děkuji za aktivitu při on-

line výuce, přeji krásné prázdniny a 

těším se na viděnou v září! 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Video Nejčastější chyby 

Video Test  

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA Závěrečné opakování – formou 

online cvičení otestuj své 

dovednosti 

V níže uvedených odkazech najdeš 

pestrá cvičení k opakování a 

upevňování učiva 

 

výška, těžnice střední příčka 

 

názvy písmen řecké abecedy 

 

desetinná čísla (+, -) 

 

desetinná čísla-kombinované 

operace 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

Dobrý den, přeji všem krásné 

prázdniny a na závěr posílám ještě 

pár cvičení. 

1. Přečtěte si krátký text o 

australských zvířatech a 

napište, zda jsou tvrzení pod 

textem pravdivá či ne.  

2. Pusťte si prázdninovou písničku 

a doplňte vhodná slova. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Australia's animals - reading 

2. Summer holiday song 

 

Vstup do učebny 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=U5NpSMLCYZU
https://www.youtube.com/watch?v=hzmIquns1UU
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=17.+N%C3%A1zvy+p%C3%ADsmen+%C5%99eck%C3%A9+abecedy#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=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=27.+Kombinovan%C3%A9+operace+%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=27.+Kombinovan%C3%A9+operace+%28A%29#selid
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_comprehension/Australia%E2%80%99s_animals_gp16340uu
https://www.liveworksheets.com/pg716963zh
https://classroom.google.com/u/5/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/tc/NTYyMDE3OTk5OTFa
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ  

JAZYK  

K. HAVLOVÁ 

Velmi chválím všechny, kteří se 

pravidelně připojovali k online 

výuce a plnili zadané úkoly! 

Enjoy your summer holidays!  

Tento týden: 

Videa: 

 Check your English with 

LearnEnglish Teens  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

 

 

 

 Více info v google učebně  

PŘÍRODOPIS  A teď už jen kvízy a zajímavosti. Kvíz 1. 

Kvíz 2. 

10 nejpodivnějších rostlin. 

FYZIKA Závěrečné shrnutí a opakování 

učiva 

Zajímavá videa:  

8 úžasných triků s vodou 

 

proudění kapalin a plynů 

 

hrátky s elektrostatikou 

ZEMĚPIS 

 

Vyhodnocení krabicového 

projektu BIOMY 

1.Prosím všechny, aby své 

fotografie nahráli k zadání projektu 

v Učebně. 

2. Video -pěkné shrnutí 

Biosféra jednou větou 

 POZNÁMKY 

Připomínám vydání vysvědčení v pátek 26.6. od 8.00 v učebně 6.A. 

 

 

Iveta Holečková 

Třídní učitelka 6. A 

 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1926
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2091
https://www.youtube.com/watch?v=RZSv0MD2yYQ
https://www.youtube.com/watch?v=lPO68-VRJpI
https://www.youtube.com/watch?v=CyrYKa-g5QQ
https://www.youtube.com/watch?v=mssa67rK9Js
https://www.youtube.com/watch?v=paDF2wE0myo

