
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jitka Ostenová 6. A 10. – 14. 05. 2021 

 

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

 

Český jazyk 

Kamila Hířová 

 

 

Mluvnice 

 Podstatná jména  

-skloňování názvů částí 

lidského těla 

- koncovky 

podstatných jmen 

 

 

 Obecná a vlastní 

podstatná jména 
 

 

    Literatura 

 Pověsti 

- V. Cibula: Pražské 

pověsti (O Golemovi) 

                    

 

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 

 

 

 Vypracuj úkoly v Google 

učebně. 

 

 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 

 

- sčítání a odčítání úhlů 

(početně i graficky) 

- desetinná čísla 

(procvičování) 

 

1. PO + ST: proběhnou 

online hodiny  

 

2. ÚT + ČT: práce v PS 

(bude zadaná na 

společných hodinách) 

 

3. PÁ: Umíme matiku 

 

ludmila.jaresova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

- - na online hodiny si předem 

připravujte pomůcky: učebnici, 

psací náčiní, školní a PS 2. i 3. díl 

a geometrický – modrý sešit + 

rýsovací náčiní a úhloměr!! 

 

- - upřesnění úkolů v PS i v Umíme 

matiku najdete ve své Google 

Učebně 

 

-  

Online hodiny: 

Po od 8:55 – společná hodina 

St od 8:55 – 1. skupina 

   od 10:55 – 2. skupina 

 

 

Anglický jazyk 

Klára Havlová 

 

 

 

 UNIT 1B: 

Dates (ordinal numbers) 

Months of the year, My 

birthday 

Present simple – practice  

 

 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v Google classroom. 

 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 
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Anglický jazyk 

Markéta Kalinová 

 

Monday: Online practice on 

umimeanglicky.cz (Months) 

+ workbook p. 6/1, 2 

 

Tuesday: Online lesson: Unit 

1B – Dates, Birthdays in 

Britain (Student’s book p. 

11) 

 

Wednesday: Unit 1B – 

Months, dates, birthdays 

(Workbook p. 6 and 7) 

 

 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 
 
 
 
 
 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Dějepis 

Hana Altmanová 

 

Římské císařství 

PS opsat snímky 2,3,5,7.  

V rámci online hodiny projdeme 

císařství v 1. století. 

 

 

Online test: Římská společnost 

snímky z prezentace: 22, 23, 24, 27, 

28.  

 

 

Zeměpis 

Hana Altmanová 

 

Dotváření a tvary zemského 

povrchu 

PS str. 13-14. 

Učebnice str. 21-27. 

 

 

Online test: PS str. 6-10 a učebnice 

str. 8-16. 

 

 

 

Fyzika 

Kateřina Bačová 

 
Teplota – pojmy, druhy 

teploměrů 
Učebnice str. 100 – 103. 

 

 

Prezentace v Google učebně,             

PS str. 36 a 37 – vypracujeme 

společně. 

  

Příští týden test na převody 

jednotek – délka, objem, hmotnost. 

 

 

Přírodopis 

Jitka Ostenová 

 

Plavuně, přesličky a 

kapradiny 

Přečti si text v učebnici a 

prohlédni si obrázky (str. 85-

91). 

Setkáme se na online hodině. 

 

 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, která je v Google 

učebně.  

Podívej se na video o plavuních, 

přesličkách a kapradinách.  

 

         Třídní učitel: Jitka Ostenová 

 


