
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová 6. A 06. – 09. 04. 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 hodině: 

St – Literatura – 3. hodina 

 

 

Matematika 

Ludmila Jarešová 

 

Téma: Úhly  

- sčítání a odčítání úhlů 

(početně) 

- desetinná čísla 

(procvičování) 

 

1. ST: proběhne online 

hodina 

 

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 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: 

St od 8:55 – 1. skupina 

   od 10:55 – 2. skupina 

 

 

Anglický jazyk 

Klára Havlová 

 

 

 

Project 2  

 Family members 

 Possessive´s 

 To be  

 Giving personal 

information 

 Can/can´t   

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v Google classroom. 
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Anglický jazyk 

Markéta Kalinová 

 

Easter Monday 

 

Tuesday: Online lesson: 

Speaking about hobbies 

 

Wednesday: Online lesson: 

Project 2 introduction 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 
 
 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Dějepis 

Hana Altmanová 

 

Společenské dělení v Římě, 

vývoj městského státu do 

ovládnutí Itálie 

 

Učebnice str. 55-57. 

 

Pokračujeme v modrém bloku učiva 

v ppt. Starověký Řím 
 

Online test proběhne ve vašich 

hodinách z tématu Makedonie a 

Alexandr Veliký a jeho říše. 

Protože někteří testy sabotují a 

nechodí na dané hodiny, bude u 

neodevzdaných testů známka 5 

tak dlouho, dokud práci 

neodevzdáte vyplněnou. To 

samé pravidlo zavádím 

v zeměpisu. Kdybyste se nemohli 

zúčastnit, tak se samozřejmě 

omluvíte a práci si doplníte. Týká se 

to jen několika jednotlivců, většina 

to jistě zvládne. 
 

Online hodina: út 10:00-10:45 

 

 

Zeměpis 

Hana Altmanová 

 

Litosféra – struktura 

zemského tělesa 

 

PS str. 6 a učebnice str. 8-10. 

 
Dokončíme kontrolu strany 6. 

Budu zkoušet ze str. 4-5 v PS. 

Dostanete pracovní list na krajinnou 

sféru a činnost přírody a člověka 

v ní - na jedničky pro úspěšné (kdo 

neodevzdá vůbec, má ovšem za 

5, abyste si plnili své úkoly v 

termínu). 
 

Online hodiny: čt 12:45-13:30 

 

 

Fyzika 

Kateřina Bačová 

 

Objem  

– měření, jednotky učebnice 

str. 78. 

 

Prezentace v Google učebně. PS str. 

29 – vypracujeme v hodině. DÚ v 

Umimeto (pod Matematikou) 

 

Přírodopis 

Jitka Ostenová 

 

Hmyz s proměnou 

dokonalou – denní motýli - 

shrnutí 

Přečti si text v učebnici a 

prohlédni si obrázky (str. 65-

67). 

Setkáme se na online hodině. 

 

 

Podívej se na video o denních 

motýlech. 

Na online hodinu si připrav 

zpracované informace o jednom 

z denních motýlů. 

          

Třídní učitel: Jitka Ostenová 

 


