
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Ludmila Jarešová 6. D 8. 6. – 12. 6. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, od pondělka začínají pro některé z vás prezenční konzultace většiny 
vyučovaných předmětů. Budeme mít možnost procvičit a upevnit virtuálně získané 

poznatky a vědomosti reálnou formou ve školních lavicích i u tabule. Nemusíte se 
obávat písemek a testování, vše proběhne v příjemné atmosféře a s dobrou náladou. 
Rozvrh konzultací vám ještě upřesním. V pondělí Vás přivítám i s paní asistentkou před 

budovou školy. Vše ostatní si spolu řekneme v rámci společných hodin matematiky. 
Žáci studující dále „na dálku“ sledují stále Týdenní plán naší třídy a pracují na 

zadávaných tématech samostatně. Věřím, že se těšíte do školy a školních lavic stejně 

jako paní asistentka a já.   

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

ČESKÝ JAZYK 
  

Souhrnné opakování druhů 

slov 

 

 

Odpovědět na otázky na 

str. 111 do sešitu a obodovat 

dle pokynů. 

 

Pondělní online hodina ČJ 

bude každý týden nahrazena 

konzultací ve škole! 

 

MATEMATIKA  PO + ST: 

Prezenční konzultace žáků 

ve škole + samostudium 

ostatních žáků na téma: 

Dělitelnost a tělesa 

(krychle, kvádr) 

 

ÚT + ČT: 

Online výuka: 

- procvičování - nejmenší 

společný násobek 

 

PÁ: 

Úkol v Umíme matiku 

 

Práce s učebnicí a PS 

Do virtuální učebny bude 

vložena prezentace o 

tělesech 

 

 

 

 

- práce bude zadaná od 

víkendu 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Téma: Unit 2 – Present 

continuous 

 

Zadání a řešení najdete od 

pondělí 8. 6. v Google 

Učebně 6. D v předmětu 

Anglický jazyk. Konzultace 

k zadaným úkolům proběhne 

v pátek 12. 6. v 10:30 h ve 

vaší virtuální místnosti, kde 

zároveň společně projdeme i 

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

PŘÍRODOPIS 
 

Vřeckovýtrusné houby 

Učebnice str. 108-109 

(přečti si 

text a prohlédni si obrázky). 

Podívej se na prezentaci. 

 

Odpověz na jednoduchou 

otázku. 

 

 

 

Prezentaci a otázku máš 

v Google učebně. 

 

 

 

 

Promluv si s rodiči nebo 

prarodiči o spojitosti piva 

nebo kynutého těsta s 

vřeckovýtrusnými houbami. 

 

ZEMĚPIS 
 

Pedosféra: Půdní druhy a 

půdní typy 

 

 

 

Uč 56-61, kontrola PS 32-

33 doprovodná ppt. (shrnutí) 

Online konzultace na téma 

Pedosféra, půdní druhy a 

půdní typy nahradí od tohoto 

týdne prezenční konzultace 

ve škole! 

 

DĚJEPIS 

 

 

Téma: Konec římské 

republiky 

 

Učebnice str. 71 

(učivo bude probráno 

prezenčně – konzultací 

v hodině DJ) 

FYZIKA 
 

Hustota – přečíst si danou 

látku a zkusit otázky a úlohy 

za látkou 

 

- výpisky z učebnice  

str. 86 - 89 

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. 

 Připomínám vyklizení šatních skříněk! 

(přineste si tašku na věci a klíček, který 

budete vracet). 

 

Pravidelné online hodiny: 
 

MT – úterý od 14 – 15h 
        čtvrtek od 14 – 15h 
AJ – pátek od 10.30h  
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

FY – paní učitelka Bačová: 

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 

 

Ludmila Jarešová 

Třídní učitelka 6. D 

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

