
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová 6. A 25. – 28. 01. 2021 

 

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

 

Český jazyk 

Kamila Hířová 

 

 

  Mluvnice 

 Pravopis 

souhláskových skupin:  

- psaní skupin mě – 

mně 

    - procvičování 

 

 Pravopis předpon S, Z, 

VZ 

 

Literatura 

 Báje – E. Petiška: 

Řecké báje a pověsti 

     - O Heráklovi 

 

kamila.hirova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Úkoly zadány v Google učebně: 

 Procvičování na portálu 

Umíme česky v sekci 

Domácí úkoly. 

 

 Vypracuj úkoly v Google 

učebně a procvičování na 

portálu Umíme česky v 

sekci Domácí úkoly. 

 

 Přečti si prezentaci, 

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: Dělení desetinného 

čísla desetinným číslem  

- počítání + řešení slovních 

úloh 

 

1. PO + ST: proběhnou 

online hodiny  

 

2. ÚT + ČT: práce v PS 

(bude zadaná na 

společných hodinách) 

 

email: 

ludmila.jaresova@kamenka-

celakovice.cz 

 

- - na online hodiny si předem 

připravujte pomůcky: učebnici, 

psací náčiní, školní a pracovní 

sešit 1. i 2. díl 

-  

- - upřesnění úkolů v PS i „Umíme 

matiku“ najdete ve své Google 

Učebně 

-  

Online hodiny: 

Po od 8:55 – celá třída 

St od 8:55 – 1. skupina 

   od 10:55 – 2. skupina 

 

 

Anglický jazyk 

Klára Havlová 

 

 

 

UNIT 6A 

 describing people  

 verbs have got  to be  

1. he/she´s 

got,He/she is 

2. Questions (Is 

he…?, Has he got 

…?) 

3. Negative  

 quite x very  

 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

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

Markéta Kalinová 

 

Monday: Online practice on 

umimeanglicky.cz (Present 

continuous tense), Unit 6B 

vocabulary  

 

Tuesday: Online lesson: Unit 

6B –Saturday morning – 

listening and reading (Student’s 

book p. 66) 

 

Wednesday: Online lesson: 

Unit 6B - Present continuous 

tense (Student’s book p. 65), 

workbook exercises p. 54 

 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 
 

 

 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 
 

 

 

Dějepis 

Hana Altmanová 

 

Městský stát Athény 

 

Učebnice str. 19-21. 

 

Lokalizace a charakteristika 

městského státu Athény. 

Domluvíme se na test: Prezentace 

2-4 na první týden v únoru dle 

situace online nebo live ve škole. 

 

Online hodina: út 10-10:45 
 

 

Zeměpis 

Hana Altmanová 

 

Mapování zemského povrchu 

Mapy podle měřítka a určování 

vzdálenosti na mapě a v reálu.  

PS str. 28 a učebnice str. 52-

55. 

 
Dokončíme společně kontrolu str. 

28. 

Vysvětlíme si, jak určovat 

vzdálenost na mapě pomocí 

měřítka. 

 

Online hodiny: čt 12:45-13:30 
 

 

Fyzika 

Kateřina Bačová 

  

 Fyzikální veličiny – přesnost   
 měření či vážení, aritmetický  

 průměr měřených veličin. 

 Učebnice str. 68 – 70. 

 

 

Prezentace v Google učebně. 

Pracovní sešit str. 28. 

Výkladové video Přesnost měření. 

 

Přírodopis 

Jitka Ostenová 

 

Korýši 

Mnohonožky a stonožky 

Přečti si text v učebnici a 

prohlédni si obrázky (str. 43-

46). 

Setkáme se na online hodině. 

 

 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, která je v Google 

učebně.  

Podívej se na videa o korýších. 

V Google učebně najdeš otázku 

k vypracování. Nezapomeň ji 

odeslat zpět ke kontrole. 

 

         Třídní učitel: Jitka Ostenová 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z4lJD-EL-bQ

