
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová 6. A 15. – 19. 02. 2021 

 

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

 

Český jazyk 

Kamila Hířová 

 

 

  Mluvnice 

 Slovní druhy -  

určování druhů ve větě 

- procvičování 

 

 

 Podstatná jména  

-opakování určování 

pádů 

-konkrétní a abstraktní 

podstatná jména 

 

Literatura 

            Báje – Báje ze Starého  

                                    zákona    

                     

 

Úkoly zadány 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: Základní poznatky 

o úhlech 

- měření, jednotky úhlu 

- typy úhlů 

 

1. ST + ČT: proběhnou 

online hodiny  

 

2. PO + ÚT: 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 PS 2. díl a 

geometrický – modrý sešit + 

rýsovací náčiní a úhloměr! 

-  

- - upřesnění úkolů v PS i ONLINE 

procvičování najdete ve své 

Google Učebně 

 

 

Online hodiny: 

St od 8:55 – 1. skupina 

  od 10:55 – 2. skupina 

Čt od 10.55 – celá třída 

 

Anglický jazyk 

Klára Havlová 

 

 

 

UNIT6B – Saturday morning 

 Shopping dialogues 

(How much is / are – 

dokončení) 

 

UNIT6C Present continuous 

tense – questions, new words  

 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

 

Online hodiny: 

Úterý: 10.55 – 11.40 

Čtvrtek: 11:50 – 12.35 

mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz


2 

 

Anglický jazyk 

Markéta Kalinová 

 

Monday: Online practice on 

umimeanglicky.cz (present 

simple/continuous) 

 

Tuesday: Online lesson: Unit 

6C – Present simple/continuous 

practice (student’s book p. 69) 

 

Wednesday: Online lesson: 

Unit 6C workbook exercises (p. 

56 and 57) 

 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 
 
 
 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 
 

 

 

Dějepis 

Hana Altmanová 

 

Období po řecko-perských 

válkách – tuto prezentaci si 

opište 

Učebnice str. 25-27 řecko-

perské války 

Učebnice str. 28-30 

 

 

Budu zkoušet z témat Sparta, 

Řecko-perských válek 

Příští týden si napíšeme krátký test 

z témat Athény a Sparta ve 

vašich online hodinách 
 

Online hodiny: út 10-10:45 

 

 

Zeměpis 

Hana Altmanová 

 

Mapování zemského povrchu 

Učebnice str. 53-59, PS str. 31-

32. 

Rozlišujeme obecně zeměpisné 

a tematické mapy. 

Jak se mapy tvoří – 

kartografické technologie a 

vyjadřovací prostředky. 

 
Zkouším jednoho člověka 

z učebnice str. 52-55. 

Budete mít v učebně pracovní list 

na práci s mapou a měřítkem na 

jedničky pro úspěšné. Prosím 

udělejte a odevzdejte úkol 

všichni, abych nemusela dávat 

pětky. Je důležité to procvičit, ať to 

umíte. 
 

Online hodiny: čt 12:45-13:30 
 

 

Fyzika 

Kateřina Bačová 

 

Fyzikální veličiny a jejich  

jednotky  

- opakování látky 
 

     

 

Pracovní list v Google učebně                

– vypracujeme na hodině. 

 

Přírodopis 

Jitka Ostenová 

 

Hmyz s proměnou 

nedokonalou 

Přečti si text v učebnici a 

prohlédni si obrázky (str. 51-

52). 

Setkáme se na online hodině. 

 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, která je v Google 

učebně.  

Podívej se na videa o hmyzu. 

V Google učebně najdeš otázku 

k vypracování. Nezapomeň ji 

odeslat zpět ke kontrole. 

 

         Třídní učitel: Jitka Ostenová 

 

https://classroom.google.com/

