
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová 6. A 26. – 30. 04. 2021 

 

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

 

Český jazyk 

Kamila Hířová 

 

  

Mluvnice 

 Podstatná jména  

- skloňování podstatných 

jmen mužského rodu 

(opakování) 

- skloňování a vzory 

podstatných jmen ženského 

vzoru (procvičování) 

 

    Literatura 

 Pověsti 

- A. Jirásek: Staré pověsti 

české 

 

  kamila.hirova@kamenka- 

  celakovice.cz          

 

Úkoly zadány v Google učebně:  

 

 Vypracuj úkoly v Google 

učebně a procvičování na 

portálu Umíme česky 

v sekci Domácí úkoly. 

 

 

 

 

 Přečti si prezentaci a 

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 

- souhlasné a 

střídavé, vedlejší a 

vrcholové 

(procvičování) 

- sčítání a odčítání 

úhlů (početně) 

 

1. PO + ST: proběhnou 

online hodiny  

 

2. ÚT + ČT: práce v PS 

(bude zadaná na 

společných hodinách) 

 

3. PÁ: Online cvičení 

 

 

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 

cvičení 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 

 

 

 Ordinal numbers – 

practice  

 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v Google classroom. 

 

mailto:kamila.hirova@kamenka-
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  Present simple  

 

 My life  

 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Na online hodinu v úterý 27. 4. si 

připravte: přečtěte text o 

Henrym (uč. str. 8) a připravte 

si cvičení 5 na str. 9 (přiřaďte 

slova k osobám, na základě textu o 

Henrym). Společně se textu 

budeme věnovat.  

 

 

Anglický jazyk 

Markéta Kalinová 

 

Monday: Project 2, Unit 1 My 

life, ordinal numbers  - new 

vocabulary 

 

Tuesday: Online lesson: 

Project 2, Unit 1 My daily life 

– listening and reading 

(Student’s book p. 8) 

 

Wednesday: Online lesson: 

Unit 1 – present simple and 

ordinal numbers practice 

(Student’s book p. 9) 

 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 
 
 
 
 
 
 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Dějepis 

Hana Altmanová 

 

Punské války a expanze Říma 

Učebnice str. 58 – 61. 

Pokračujeme v ppt. tématem 

Vznik římského impéria. 

 

 

V online hodině píšeme test z ppt. 

Starověký Řím, snímky 9-12 (v ppt. 

od snímku 2. test vše po snímek 

Armáda).  

 

Zeměpis 

Hana Altmanová 

 

Pohyby litosférických desek – 

zemětřesení 

Učebnice str. 11 a PS str. 8. 

 

 

Zkouším jednoho z tématu Litosféra 

a úvod k litosférickým deskám. 

Online hodina: čtvrtek 12:45 – 

13:30. 

 

Fyzika 

Kateřina Bačová 

 
Hmotnost – pojmy, druhy vah, 

jednotky, učebnice str. 80 – 85. 
 

 

Prezentace v Google učebně. 

PS str. 31. 

DÚ na Umimeto. 

 

Přírodopis 

Jitka Ostenová 

 

Rostliny – Řasy 

Přečti si text v učebnici a 

prohlédni si obrázky (str. 78-

80). 

Setkáme se na online hodině. 

 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, která je v Google 

učebně.  

Podívej se na video o rostlinách. 

V Google učebně najdeš otázku 

k vypracování. Nezapomeň ji 

odeslat zpět ke kontrole. 

 

          

Třídní učitel: Jitka Ostenová 

 


