
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Bačová Kateřina 6. C 8. – 12. 6. 2020 

PŘEHLED 

 Všechny moc zdravím a těším se alespoň na část z vás osobně ve škole na konzultacích 

a doufám, že i se zbytkem se brzy potkám a řekneme si, jak se máte. Připomínám, že 

týdenní plán je povinný pro všechny – pro ty co pracují z domu, ale i ty, co budou chodit do 

školy. Dále prosím: nezapomeňte v pondělí přinést klíček od šatny. Pozor na změny v on-line 

výuce – aktuální pokyny jsou v dolní části tohoto plánu a případné další informace budete 

míti vždy včas v mailu. Všechny vás ještě jednou moc chválím (a děkuji za spolupráci všem 

rodičům) za vaši snahu a práci v této nelehké situaci v tomto školním roce a doufám,                  

že nic podobného již nezažijeme a že výuka bude jen a pouze společná ve školních lavicích.             

Ale jak se říká: „Všechno zlé je pro něco dobré!“ Myslím si, že jste se naučili určitě větší 

samostatnosti při své přípravě do školy a zejména jste se zdokonalili v používání/využívání 

všech současných moderních/technických vzdělávacích prostředků a také používání e-mailové 

komunikace s učiteli. Gratuluji!!!        

 

Bačová 
                                             

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Koncovky přídavných 

jmen přivlastňovacích  

Cvičení najdete na Umímeto. 

 

Úterý: Psaní n/nn 

Sestřelte slova s dvěma nn. Opět 

na Umímeto. 

 

Středa: Stupňování přídavných 

jmen 

Do třetice všeho dobrého. Cvičení 

najdete na Umímeto. 

 

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.  

Pondělí, úterý a středa: 

Vstup do Umímeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Video Antická rčení 

MATEMATIKA Trojúhelník – základní pojmy, 

typy trojúhelníků, konstrukce  
   vypracovat v pracovním sešitě  

   stranu 210 – 212, 214 a 215, 218 

https://www.umimeto.org/
https://edu.ceskatelevize.cz/puvod-antickych-rceni-5e44229fe173fa6cb524acdc
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

pí.uč. Kalinová 

My favourite animals (Unit 2C).  

1. Vypracujte prosím všechna cvi-

čení ve vašem workbooku na 

stranách 18 a 19 

2. Dokončete referát o oblíbeném 

divokém zvířeti (někteří již po-

slali) 

3. Vypracujte online cvičení na pří-

tomné časy 

4. Vypracujte online cvičení na 

slovní zásobu (zvířata) 

 

pí.uč. Melníková 

1. Must 2D 

2. Practice 

3. Online practice 

 

 

 

1.Workbook str. 18 a 19 

 

2.Referát vyfoť a pošli nebo ulož v 

učebně 

 

3.Present simple vs. Present conti-

nuous exercise 
 

4.Vocabulary exercises - Animals 

Vstup do učebny 

 

1.WKBK p.73–2.6 - přehled grama-

tiky, read the rules and write it in 

your exercise book 

 

2.SB p. 27/ex. 3a, b, write the 

sentences in the document in GC 

 

3.WKBK p.21/ex. 5,6 

Present tenses 

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. 

DĚJEPIS konec Římské republiky –  

2. část 
přečíst si látku v učebnici na 

straně 71  

FYZIKA 

 

Hustota – přečíst si danou látku, 

zkusit otázky a úlohy za látkou 

výpisky z učebnice str. 86 - 89 

ZEMĚPIS Pedosféra - půdní druhy a půdní 

typy 

 

učebnice strana 56 - 61, PS 32 - 33 

(doprovodná prezentace bude 

v Google učebně) 

  

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://classroom.google.com/u/5/w/NjU3MTE5NTk3MTRa/tc/NzI0MTk3MjMyMTha
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-tenses-mix-1-uroven/4680
https://www.youtube.com/watch?v=tDpBKxWgmCs&t=667s
https://www.youtube.com/watch?v=fCi15bbN3ZM
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Zdravím všechny děti, co zůstaly doma!!! 

 

Upřesňující informace: on-line výuka 

Vzkaz od pí.učitelky Kalinové: S těmi, co přijdou do školy, proberu práci ve středeční 
hodině angličtiny. Jinak dám všem vědět, zda bude i naše pravidelné čtvrteční online 

setkání. 

Hodiny AJ pí.učitelky Melníkové upřesním v pondělí (zašlu e-mail). 

Pondělní on-line hodina zeměpisu nebude. 

On-line výuka matematiky a českého jazyka bude probíhat pouze v úterý. 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Připomínám, že jste ještě ve škole dostali zadán referát z předmětu Pracovní              
činnosti, takže pokud jej máte vypracovaný a chcete získat snadno 1, zašlete jej 
pí.učitelce Jarešové na e-mail do 10.června (ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz). 

Nebo samozřejmě ti, co chodí do školy, jej mohou donést osobně.  

 

Můžete se kouknout na výkladová videa a pokusy k hustotě: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Yej62_-fAac 

https://www.youtube.com/watch?v=B33_IsxKEqk  

https://www.youtube.com/watch?v=yfsr5WdIK-c 

https://www.youtube.com/watch?v=qxhvgqTv0Ns - shrnutí 

 

 

 

Kateřina Bačová 

Třídní učitelka 6. C 

mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=YsUOxpUAmBA
https://www.youtube.com/watch?v=Yej62_-fAac
https://www.youtube.com/watch?v=B33_IsxKEqk
https://www.youtube.com/watch?v=yfsr5WdIK-c
https://www.youtube.com/watch?v=qxhvgqTv0Ns

