
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová 6. A 29. – 31. 03. 2021 

 

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

 

Český jazyk 

Kamila Hířová 

 

 

  Mluvnice 

 Podstatná jména – 

skloňování 

podstatných jmen 

mužského rodu 
           

     Sloh 

 Velikonoce – popis 

pracovního postupu 

                         

 

  kamila.hirova@kamenka- 

  celakovice.cz   

        

 

Úkoly zadány v Google učebně:  

 Vypracuj úkoly v Google 

učebně a na portálu Umíme 

to 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: Úhly 

- osa úhlu (rýsování)  

- sčítání a odčítání úhlů 

(početně) 

- desetinná čísla 

(procvičování) 

 

1. PO + ST: proběhnou 

online hodiny  

 

2. ÚT: práce v PS (bude 

zadaná na společných 

hodinách) 

 

 

 

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 

 

-  

Ve středu ráno od 8h stále platí 

možnost přijít na online hodinu – 

procvičování. 

Online hodiny: 

Po od 8:55 – společná hodina 

St od 8:55 – 1. skupina 

    od 10:55 – 2. skupina 

 

 

Anglický jazyk 

Klára Havlová 

 

 

 

UNIT 6 Test  

Reading the Royal show  

Culture Great Britain 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v Google classroom. 

 

 

 

Anglický jazyk 

Markéta Kalinová 

 

Monday: Project 1 revision 

(Workbook p. 62) + Stories – 

reading (umimeanglicky.cz) 

 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 
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Tuesday: Online lesson: 

Project 1 revision (Workbook 

p. 63 and 64) 

 

Wednesday: Online lesson: 

Easter activities 

 

 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

Dějepis 

Hana Altmanová 

 

Společenské dělení v Římě 

Vývoj městského státu do 

ovládnutí Itálie. 

Učebnice str. 55-57. 

 

Po prázdninách si v online hodině 

napíšeme online test: 

Makedonská nadvláda v Řecku, 

Alexandr veliký. 
 

Žáci si opíšou zadaný blok učiva 

z prezentace dle instrukcí z online 

hodin v předchozím týdnu. 
 

Online hodina: út 10:00-10:45 

 

 

Zeměpis 

Hana Altmanová 

 

Litosféra a vznik zemské 

kůry 

PS str. 6 a učebnice str. 8-10. 

 

Online hodiny: 

6. A NEMÁ z důvodu prázdnin online 

hodinu, PS str. 6 si udělají během 

týdne samostudiem, společně 

zkontrolujeme po Velikonocích. 
 
 

 

Fyzika 

Kateřina Bačová 

 

Objem 

 – jednotky 

 

Prezentace v Google učebně. 

Samostatně vypracujte cvičení 5 

v PS na str. 30, zkontrolujeme po 

Velikonocích. 

 

Přírodopis 

Jitka Ostenová 

 

Hmyz s proměnou 

dokonalou – denní motýli 

Přečti si text v učebnici a 

prohlédni si obrázky (str. 65-

67). 

Setkáme se na online hodině. 

 

 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, která je v Google 

učebně.  

Podívej se na video o denních 

motýlech. 

V Google učebně najdeš otázky 

k vypracování. Nezapomeň je 

odeslat zpět ke kontrole. 

 

          

Třídní učitel: Jitka Ostenová 

 


