
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jana Sýkorová 6. B 15. - 19. 6.2020 

 

Milé děti, 

tak jsme se s některými z vás setkali ve škole při konzultacích. Máme radost, že vy, 
kteří jste zůstali doma a do školy nepřišli, se nadále připojujete k online konzultacím. 

Jenom připomínám, že časy některých konzultací se změnily (informace máte v 
classroom naší třídy). Připomeňte prosím svým rodičům, že ve čtvrtek 18. 6. se bude 
od 18 hod. konat další online třídní schůzka. Všem rodičům pošlu pozvánku, ale je lépe 

jim to připomenout. 

                                           Děkuji           Jana Sýkorová 

 

Předmět pokyny pro děti zdroje (úkoly, zadání apod.) 

 

 

Český jazyk 

 

Tento týden maximálně 

využijeme Umime česky   

            

 

1. Shoda podmětu s přísudkem 

2. Koncovky podstatných jmen 

3. Koncovky mix 

 (Odkazy jsou na lehkou, ale   

 pokud se vám bude dařit, zkuste i  

 těžší úrovně) 

 

 

 Online lekce: Po 13:00 - 14:00 

 

 

Matematika 

 

V tomto týdnu bude hlavní 

náplní procvičování příkladů 

na  

Umimematiku.cz. 

Čím více, tím lépe…  

Přeji hodně úspěchů při 

sbírání štítů.  

 

 
 
 

  

 

Příloha č. 1 - Řešení příkladů_6_13   

 

 

 

 

 

Anglický 

jazyk 

 

Z. Libánská 

 

 Téma: Unit 2 – Present   

 continuous 

 (practice) 

 

 

Zadání a řešení naleznete od 

pondělí 15. 6. ve své Google 

Učebně. Všechna cvičení 

projdeme společně v úterý. 

 

Online lekce: úterý 10:30 

Konzultace ve škole: středa 

10:30 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/1332
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-mix-1-uroven/1672
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-mix-1-uroven/1312
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-6-trida
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/6B_Příloha-č.-1-Řešení-příkladů_6_13.pdf
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Anglický 

jazyk 

 

M. Kalinová 

 

 Téma: 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 setkám přímo 

ve škole či na online hodině 

ve čtvrtek v 10:00. 

marketa.kalinova@kamenk

a-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 

 

  

 

 

 

Fyzika 

  

Výpočet hustoty a hmotnosti- 

přečíst si dané učivo, zkusit otázky 

a úlohy za látkou 

výpisky z učebnice str. 90 – 93 

vyplnit opakovací test 

v Google učebně (Věřím, že ho 

lehce dáte-držím palce!) 

 

 

 

Přírodopis 

 

  

Jehličnaté dřeviny a jejich 

společenstva 
 

 

 Učebnice strana 100-101 

 

 Les. 

 

 V google učebně jsou poslední    

 otázky k učivu už z minulého  

 týdne. 

 

 

 

Zeměpis 

  

Biosféra: živý obal Země 

 

 Uč 63-72, kontrola PS 35-36   

 doprovodná ppt. (shrnutí) bude  
 v učebně 

  
 
 

 

 

Dějepis 

 

 Starověk 

 Starověké olympijské hry 

 Římané u nás 

 Germáni 

 Založení Říma a jeho rozmach 

 Podle zájmu si prohlédněte další    

 videa, která se vztahují k tématu 

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/NTU3ODg1MTI1MDha/tc/NTU3ODg5MTQxNjda
https://www.youtube.com/watch?v=hjuigL6eIss
https://edu.ceskatelevize.cz/historie-olympijskych-her-5e44197717fa7870610ed731
https://edu.ceskatelevize.cz/rimane-u-nas-5e441f12d76ace2c451de15f
https://edu.ceskatelevize.cz/germani-5e441a67f2ae77328d0a6c14
https://edu.ceskatelevize.cz/zalozeni-rima-a-jeho-rozmach-5e4424992773dc4ee4139ddd
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Můžete se podívat na výkladová videa 

k výpočtu hustoty a hmotnosti: 

Fyzika | Hustota - výpočet hustoty 

Výpočet hustoty 

Fyzika | Hustota - výpočet hmotnosti 

Hmotnost, objem, hustota - shrnutí 

 

 

 

  

 

 

                                                                       Mgr. Jana Sýkorová 

                                                               jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI
https://www.youtube.com/watch?v=dJWjtX_k1ps
https://www.youtube.com/watch?v=ZohEP-01JyA
https://www.youtube.com/watch?v=qxhvgqTv0Ns

