
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová 6. A 08. – 12. 02. 2021 

 

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

 

Český jazyk 

Kamila Hířová 

 

 

Mluvnice 

 Slovní druhy -  

určování druhů ve větě 

 

 

 Pravopis předpon S, Z, 

VZ 

            - opakování 

 

Literatura 

            Báje – Báje ze Starého  

                                    zákona    

                      - Stvoření světa 

 

kamila.hirova@kamenka-

celakovice.cz                             

 

 

Úkoly zadány v Google učebně: 

 Vypracuj úkoly v Google 

učebně. 

 

 Vypracuj úkoly v Google 

učebně a procvičování na 

portálu Umíme česky v 

sekci Domácí úkoly. 

 

 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  

 

- Úhel: měření, jednotky 

úhlu 

 

1. PO + ST: proběhnou 

online hodiny  

 

2. ÚT + ČT: práce v PS 

(bude zadaná na 

společných hodinách) 

 

3. PÁ: Online procvičování 

 

ludmila.jaresova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

- - na online hodiny si předem 

připravujte pomůcky: učebnici, 

psací náčiní, školní a pracovní 

sešit 2. díl a geometrický – 

modrý sešit + rýsovací náčiní a 

úhloměr! 

-  

- - upřesnění úkolů v PS i ONLINE 

procvičování 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 

 

 

 

UNIT6B – Saturday morning 

 Present continuous 

tense (čas průběhový 

přítomný) – negative, 

affirmative  

 Shopping dialogues  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v Google classroom. 
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Anglický jazyk 

Markéta Kalinová 

 

Monday: Online practice on 

liveworksheets.com (present 

continuous) 

 

Tuesday: Online lesson: Unit 

6C – Are we going to the shops 

– listening and reading, new 

vocabulary (student’s book p. 

68) 

 

Wednesday: Online lesson: 

Unit 6C - present continuous 

questions, present simple vs. 

present continuous (student’s 

book p. 69) 

 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 
 
 
 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 
 

 

 

 

Dějepis 

Hana Altmanová 

 

Boje Řeků za svobodu – 

Řekové vs. Peršané 

 

Učebnice str. 25-27. 

 
Zkouším dva lidi z tématu: 

Athény a Sparta 

Opište si do sešitu prezentaci 

Řecko-perské války. 
 

Online hodiny: út 10-10:45. 

 

 

Zeměpis 

Hana Altmanová 

 

Mapy obecně zeměpisné a 

tematické 

 

Učebnice str. 53-55, PS str. 30-

31. 

 
Zkouším online ze strany 49-52. 

Opsat do modrých sešitů snímky 

z prezentace KARTOGRAFIE. Měli 

byste mít z minula snímky 1-6. Na 

tento týden snímky 13-16, ostatní 

jsou úkoly, které si můžete v rámci 

opakování vyzkoušet udělat. 

 

Online hodiny: čt 12:45-13:30. 
 

 

Fyzika 

Kateřina Bačová 

 

Fyzikální veličiny a jejich  

jednotky, přesnost  

měření  

–  opakování látky 

 

 

 

 

Opakovací test v Google učebně – 

vypracujeme na hodině (kdo bude 

chybět, vypracuje sám, ale bude mu 

snížena známka – proto mějte 

100% účast). 

 

Přírodopis 

Jitka Ostenová 

 

Hmyz – včela medonosná 

Přečti si text v učebnici a 

prohlédni si obrázky (str. 47-

50). 

Setkáme se na online hodině. 

 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, která je v Google 

učebně.  

Podívej se na video o hmyzu. 

V Google učebně najdeš otázku 

k vypracování. Nezapomeň ji 

odeslat zpět ke kontrole. 

 

          

Třídní učitel: Jitka Ostenová 

 

https://classroom.google.com/

