
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová 6. A 03. – 07. 05. 2021 

 

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

 

Český jazyk 

Kamila Hířová 

 

 

Mluvnice 

 Podstatná jména  

- skloňování podstatných 

jmen ženského rodu  

- skloňování a vzory 

podstatných jmen středního 

rodu 

 Obecná a vlastní 

podstatná jména 

 

    Literatura 

 Pověsti 

- A. Jirásek: Staré pověsti 

české 

 

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. 

 

 

  kamila.hirova@kamenka- 

  celakovice.cz        

 

 

 

Matematika 

Ludmila Jarešová 

 

Téma: Úhly 

- souhlasné a 

střídavé, vedlejší a 

vrcholové 

(procvičování) 

- sčítání a odčítání 

úhlů (početně i 

graficky) 

 

 

 

 

 
 
 

 
ludmila.jaresova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Anglický jazyk 

Klára Havlová 

 

 

 

 Ordinal numbers – 

practice  

 

 Present simple – 

affirmative, negative  

 

 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v Google classroom. 

 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Anglický jazyk 

Markéta Kalinová 

 

Monday: Unit 1A My daily life 

– speaking activities + 

workbook p. 4 

 

Wednesday: Unit 1A – present 

simple writing activities 

(workbook p. 5) 

 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:kamila.hirova@kamenka-
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz
mailto:ludmila.jaresova@kamenka-celakovice.cz


2 

Friday: Unit 1B Birthdays – 

months of the year, dates 

(Student’s book p. 10) 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Dějepis 

Hana Altmanová 

 

Sociální problémy a povstání 

Spartaka 

Učebnice str. 63-68. 

 

 

Zkouším jednoho z Punských válek. 

Úkol ani test nezadávám. 

 

 

Zeměpis 

Hana Altmanová 

 

Pohyby litosférických desek = 

zemětřesení 

PS str. 9-10 a učebnice str. 11-

14. 

 
Zkouším jednoho z tématu 

Litosférické desky a zemětřesení. 

Ve škole bude zadán týdenní úkol na 

téma Zemětřesení a sopky (na 

jedničky pro úspěšné). 

 

 

Fyzika 

Kateřina Bačová 

 
Hmotnost – převody jednotek 
Učebnice str. 80 – 81. 

 

 

Prezentace v Google učebně 

(procvičování látky). 

 

Přírodopis 

Jitka Ostenová 

Mechorosty 

Učebnice str. 81-84. 

 

 

V Google učebně je prezentace, 

z které si v týdnu uděláme zápis. 

Podívej se na video o 

mechorostech. 

Třídní učitel: Jitka Ostenová 

 


