
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Ludmila Jarešová 6. D 1. 6. – 5. 6. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí žáci, poslední školní měsíc zahajujeme pondělním svátkem všech dětí. Přeji 
vám především pevné zdraví, štěstí a pohodu do dalších dnů. Ať máte stále důvod 

k úsměvům a radosti. Konec letošního školního roku se blíží a podle posledního 
vládního nařízení to vypadá, že budeme mít možnost osobního rozloučení v naší reálné 
třídě. V posledních dnech se pro nás stala zázemím učebna virtuální, kterou využíváme 

nejen ke vzdělávání, ale i ke společnému setkávání a udržování třídních vztahů. Je 
příjemné vás všechny online slyšet a vidět, ale těším se především na setkání reálné, 

které nic nenahradí. Věřím, že si všichni budeme po tomto období netradičního, 

distančního vzdělávání v budoucnu více vážit všech „obyčejných“ školních dnů…… 

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

ČESKÝ JAZYK  Slovesa- základní pojmy 

(mluvnické významy 

sloves - slovesný způsob, 

slovesný čas)   

 

str. 107/1 

str. 109/2       

  

 

Uč str. 107 - 108 hnědé 

rámečky 

 

 

napsat do sešitu 

napsat do sešitu 
 

PL - Opakování číslovek 

(termín odevzdání - do 7. 6.) 

MATEMATIKA Pondělí – středa: 

- samostatné počítání 

s desetinnými čísly 

 

Úterý – čtvrtek: 

-online výuka: Největší 

společný dělitel, nejmenší 

společný násobek 

 

Pátek: práce bude zadaná 

v Umíme matiku  

Téma: desetinná čísla 

PL – nákup 

- bude vložen od víkendu i 

s pokyny v naší virtuální 

učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Téma: Unit 2 – Present 

continuous 

 

Zadání a řešení najdete od 

pondělí 1. 6. v Google 

Učebně 6. D v předmětu 

Anglický jazyk. Konzultace 

k zadaným úkolům proběhne 

v pátek 5. 6. v 10:30 h ve 

vaší virtuální místnosti, 

kde zároveň společně 

projdeme i všechna 

poslechová cvičení. 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6D_PL-Opakování-číslovek.docx
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS 
 

Stopkovýtrusné houby 
 
Přečti si text a prohlédni si 

obrázky v učebnici (str. 102- 

107). Prohlédni si 

prezentaci. 
Podívej se na tři krátké 

dokumenty o houbách. 

 

Prezentaci a videa najdeš v 

Google učebně. 

 

ZEMĚPIS Pedosféra: půdní obal Země Uč 56-58, PS 31-33 

doprovodná ppt. (shrnutí) 

bude v učebně 

Online konzultace: 

Pedosféra, půdní obal Země 

Út 11:25-12:25  

DĚJEPIS 

 

Téma: Caesar 

 

- přečtěte si tři krátké 

kapitoly v učebnici 70-71 (1. 

Caesarovy výboje v Galii, 2. 

Caesar a 3. Oktavián) 

- odpovězte do sešitu na 

otázku: 

Kdo byl kdo? 

FYZIKA Opakování – převody 

základních fyzikálních 

jednotek 

převody jednotek 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pracujte aktivně v „Umíme to“ – MT, AJ 
i ČJ a sledujte i nadále vaše školní 

emaily kvůli instrukcím v Google 

učebně. 

 Na online hodiny buďte prosím předem 
připravení, ať nemusíte v jejich průběhu 

pro pomůcky odcházet. 

Pravidelné online hodiny: 
 

ČJ – pondělí od 14 – 15h 
MT – úterý od 14 – 15h 
        čtvrtek od 14 – 15h 

Z – úterý od 11.25h 
AJ – pátek od 10.30h  

 

 

 

                                                                                        Ludmila Jarešová 

Třídní učitelka 6. D 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek#selid

