
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová 6. A 09. – 13. 11. 2020 

 

Předmět pokyny pro děti zdroje (úkoly, zadání apod.) 

 

Český jazyk 

Kamila Hířová 

 

 

Mluvnice 

 Pravopis 

vyjmenovaných slov - 

shrnutí 

- Opakování 

 

 Slovní druhy - 

procvičování 

 

 

 

 Hláskosloví - hlásky 

 

 

Literatura 

 Autorské neboli 

moderní pohádky 

 

 

 
 

 

kamila.hirova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Úkoly zadány v Google 

učebně: 

 Procvičování na portálu 

Umíme česky v sekci 

Domácí úkoly 

 Procvičování na portálu 

Umíme česky v sekci 

Domácí úkoly 

 

 Vypracuj úkoly 

v Google učebně  

 

 

 

 Přečti si prezentaci, 

zapiš si zápis do sešitu 

a vypracuj úkoly 

v Google učebně 

 

Uvidíme se na online hodinách: 

Po – Mluvnice (půlená hodina): 

            1. skup. – 3. hodina 

            2. skup. – 4. hodina 

St – Literatura – 3. hodina 

 

 

Matematika 

Ludmila Jarešová 

 

Téma: Desetinná čísla  

- zaokrouhlování 

desetinných čísel 

- sčítání a odčítání 

desetinných čísel 

- převody jednotek délky 

 

1. PO + ST: proběhnou 

online hodiny  

 

2. ÚT + ČT: práce zadaná 

v PS a učebnici 

- zaokrouhlování 

- řešení jednoduchých 

slovních úloh (rozvíjení 

logického myšlení) 

 

3. PÁ: práce zadaná 

v „Umíme matiku“  

 

 

- - na online hodiny si předem 

připravujte pomůcky: učebnici, 

psací náčiní, školní a pracovní 

sešit 

 

 

 

- - upřesnění úkolů v PS, učebnici i 

„Umíme matiku“ najdete ve své 

Google učebně 

 

 

 

 

ludmila.jaresova@kamenka-

celakovice.cz 

 

-  

mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
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Anglický jazyk 

Klára Havlová 

 

UNIT 5A – My room (ukončení 

lekce) 

 

UNIT 5B – My house (úvod do 

nové lekce, slovní zásoba)  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v Google classroom. 

 

 

Anglický jazyk 

Markéta Kalinová 

 

Po: Interaktivní pracovní 

listy: My bedroom a Parts of the 

house 

 

Út: Online hodina: Unit 5B – 

Vocabulary - things at home, 

There is, there are – tvoření vět, 

Flat to let – čtení s porozuměním 

 

St: Online konzultace, 

Workbook str. 45/3,4,5 - 

procvičení vazby there is, there 

are 

 

Domácího úkol – nakresli a 

popiš svůj pokoj nebo celý svůj 

domov. 

 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Dějepis 

Hana Altmanová 

 

Starověký Egypt 

 

Učebnice str. 50-57 

 

Online lekce: úterý 10-10:45 

 

Nové téma Egypt: opsat snímky 

12,15,16,17 z prezentace. 

 

  

 

Zeměpis 

Hana Altmanová 

 

Planeta Země – Pohyby Země 

okolo osy a okolo Slunce 

 

PS 1. Díl 18 kontrola online, 19 

sami 

Učebnice str. 34-35 

 

Podívejte se do prezentace 

v učebně na kapitolu Pohyby 

Země – nemusíte opisovat, vše 

podstatné je v PS. 

 

6. A čtvrtek 12:45-13:30 online 

lekce přes Google classroom Meet. 

 

Veškeré pokyny k distanční výuce 

máte v Google classroom. 

 

 

 

Fyzika 

Kateřina Bačová 

 

Složení látek, atom 
učebnice str. 38 - 39 

 

 

Prezentace v Google učebně + 

pracovní sešit 8 a 9 - vše 

probereme na on-line hodině. 
Výkladová - doplňující videa: 

atom, složení látek a atom 

 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JCWubC_QdGs
https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98
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Přírodopis 

Jitka Ostenová 

 

Žahavci 

Přečti si text v učebnici a 

prohlédni si obrázky (str. 24-

26). 

Setkáme se na online hodině. 

 

 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, která je v Google 

učebně. Nakresli si a popiš tělo 

nezmara hnědého. 

Podívej se na krátké video o 

žahavcích. 

V Google učebně najdeš otázku 

k vypracování. Nezapomeň ji 

odeslat zpět ke kontrole. 

 

 

Třídní učitel: Jitka Ostenová 

 

 

 

 

 


