
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Bačová Kateřina 6. C 22. – 26. 6. 2020 

PŘEHLED 

Zdravím vás v posledním týdnu tohoto školního roku, který nás všechny trochu                  

ve II. pololetí potrápil, ale už to je všechno za námi a čekají nás za pár dní letní prázdniny plné 

radosti, sluníčka a super zážitků. V tomto týdnu si jistě užijeme nějaký den v přírodě             a 

zasoutěžíme si fyzicky i vědomostně a v pátek vše zakončíme rozdáním vysvědčení 

(nezapomeňte, že tento den do školy můžete všichni – takže v 8 hodin ve třídě). Udělali jste 

mi opravdu velkou radost, protože máte úplně všichni vyznamenání!!! 
Takže - užijte si krásné prázdniny v kruhu svých nejbližších a pozdravujte ode mne 

rodiče, kteří si tyto školní prázdniny opravdu tentokrát zaslouží stejně jako vy (někteří možná 

i více než vy). Dávejte prosím na sebe i své okolí při radovánkách pozor, ať máte na tyto 

prázdniny jen hezké vzpomínky. Doufám, že v září se shledáme odpočatí, plní elánu              a 

připravení na 100% do dalšího ročníku!     Bačová 
                                              

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

ČESKÝ JAZYK Opakování učiva pravopisu 

Podívejte se na video s testem, jak 

dobře zvládáte svůj mateřský jazyk 

a na video o častých chybách 

 

Video Nejčastější chyby 

Video Test  

MATEMATIKA Trojúhelník - opakování cvičení v pracovním sešitě: 

230/2, 231/4 a 5 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

pí. uč. Kalinová 
1. Přečtěte si rozhovor s Katie                 

a vypracujte cvičení pod textem  

2. Pusťte si prázdninovou písničku 

a doplňte vhodná slova. 

pí. uč. Melníková 
Opakování látky 

 
A wonderful holiday - interview 
Summer holiday song 
Vstup do učebny 

 

Progress check WKBK p. 22 a 23 

PŘÍRODOPIS A teď už jen kvízy a zajímavosti. Kvíz 1. 
Kvíz 2. 
10 nejpodivnějších rostlin. 

DĚJEPIS Řím – závěrečné opakování Římská říše 

FYZIKA Slunce a planety dobrovolné - pracovní list v Google 

učebně 

ZEMĚPIS Život v oceánech video 1 
video 2 

Upřesňující informace: 

Vysvědčení bude předáno v pátek 26. června – sraz všech žáků 6. C je v 8 hodin 

v naší třídě. Ve dnech 29. a 30. června je vyhlášeno ředitelské volno.  

On-line výuka již tento týden nebude probíhat. 

Vzkaz od paní učitelky Pavlové: „Moc vám děkuji za aktivitu při on-line výuce, přeji 

krásné prázdniny a těším se na viděnou v září!“ a myslím, že i od ostatních vyučujících. 

           Kateřina Bačová 

                                                                                              Třídní učitelka 6. C 

https://www.youtube.com/watch?v=U5NpSMLCYZU
https://www.youtube.com/watch?v=hzmIquns1UU
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_comprehension/A_wonderful_holiday_nc174228oy
https://www.liveworksheets.com/pg716963zh
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU3MTE5NTk3MTRa/tc/NzI0MTk3MjMyMTha
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1926
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2091
https://www.youtube.com/watch?v=RZSv0MD2yYQ
https://www.televizeseznam.cz/video/byl-jednou-jeden/rimska-rise-64010941
https://www.youtube.com/watch?v=Esvip-ABTRg&list=PLtd8RCm-vPEAHxZhkkEVHJk6aa-opsdgl&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=2vEQ7AjshdE&list=PLtd8RCm-vPEAHxZhkkEVHJk6aa-opsdgl&index=3

