
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Ludmila Jarešová   6. D 15. 6. – 19. 6. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí šesťáci, máme za sebou týden dobrovolné prezenční docházky. Je moc 
příjemné vyučovat klasickým způsobem před tabulí a těší mě, že se pro reálnou 

docházku do školy rozhodla větší část naší třídy. Pro ty, kteří s námi nemohou být, 
stále trvá samostatná práce na zadávaných tématech. Konec školního roku se blíží, tak 

zvesela vplujeme do předposledního školního týdne…. 

 

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) 

 

MATEMATIKA 
 

Pondělí – středa: 

- konzultace ve škole 

- téma: Krychle, kvádr a 

druhy trojúhelníků  

 

Úterý: 

- online hodina 

- téma: Dělitelnost 

 

Čtvrtek: 

- Týmovka v Umíme matiku  

 

Pátek: 

- práce zadaná v Umíme 

matiku 

- téma: Desetinná čísla  

 

 

 

 

 

Online hodina – út ve 14h 

 

Začátek skupinového 

procvičování v rámci třídy 

v 9h v Umíme matiku 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

Téma: Unit 2 – Present 

continuous 

 

Doma si zapiš pouze slovíčka 

2B. Všechna ostatní cvičení z 

učebnice i pracovního sešitu 

uděláme společně ve škole 

v pondělí 15. 6. 

 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/1332
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-podstatnych-jmen-mix-1-uroven/1672
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-mix-1-uroven/1312
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-mix-1-uroven/1312
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS 
 

Lišejníky 

Přečti si text a prohlédni si 

obrázky v učebnici (str. 110 

- 111). Podívej se na 

prezentaci. 

 

 

Prezentace je v Google 

učebně. Objevujte o 

prázdninách všemi smysly 

krásy naší přírody! 

 

Přeji vám krásné 

prázdniny a těším se na 

vás v září. 

Jitka Ostenová 

 

 

ZEMĚPIS 
 

      Biosféra: živý obal Země 

 

Uč 63-72, kontrola PS 35-

36 doprovodná ppt. (shrnutí) 

bude v učebně 

DĚJEPIS 

 

 

Téma: Konec římské 

republiky 

 

Podívejte se na video: 

 

Starověké olympijské hry 

Římané u nás  

 

Konzultace proběhne s paní 

učitelkou v pondělí 22. 6.  

V případě zájmu najdete další 

krátká videa k dané 

tématice: 

 

ČT edu - dějepis 

 

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!) 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 INFORMACE pro žáky, kteří 

nenavštěvují školní konzultace:  
Na středu 24. 6 předběžně plánujeme 

v době od 9 do 11.15h společnou 
procházku v přírodě – turistiku a 
rozloučení našeho třídního kolektivu. 

Promyslete prosím svou účast. 

 Pracujte aktivně v Umíme to – MT, AJ i 
ČJ a sledujte i nadále vaše školní 
emaily kvůli instrukcím v Google 

učebně. 

 Připomínám odevzdávání omluvných 

listů! 

ROZVRH ŠKOLNÍCH KONZULTACÍ: 

 
PO – MT, FY, AJ 

 
ST – ČJ, Z, MT 

 

ttps://edu.ceskatelevize.cz/staroveke-olympijske-hry-5e441eb8d76ace2c451dde28
https://edu.ceskatelevize.cz/rimane-u-nas-5e441f12d76ace2c451de15f
https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=starov%C4%9Bk
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

FY – paní učitelka Bačová 

Můžete se kouknout na výkladová videa k výpočtu hustoty a hmotnosti: 

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 - shrnutí 

                                                                                       

                                                                                        Ludmila Jarešová 

                                                                                       Třídní učitelka (6.D) 

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

