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PŘEHLED 

Minulý týden jste si upevnili již probrané učivo, v tomto týdnu se pomalu posuneme 

dále. Nezapomeňte ale i tak odpočívat a pomáhat. Učivo si pěkně rozvrhněte na celý 

týden, to platí pro všechny předměty. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Napsat do školního  sešitu cvičení str. 
84/11a,b – opak. příd. jmen 

Kapitola Zájmena - str. 85 - druhy zájmen (na-
psat do školního sešitu) a pročíst si hnědé rá-
mečky. 

Zájmena osobní - str. 85 a 86 (cv. 1. a) - vypsat 
do školního sešitu (do sloupečku) osobní zá-
jmena a uvést je podle zadání v 1. p. 

Kdo ještě neposlal pohádku o vodě, tak neváhat, 
už se na ni moc těším. Máte na mě mailovou ad-
resu. 

Nezapomenout na čtení knihy dle vlastního vý-
běru, budu chtít poslat přepsaný zápis ve čtenář-
ském sešitě. (Takže maximálně zkrátit obsah na 
3 - 5 vět.) 

Učebnice 

 

 

 

 

Vlastní kniha 

 

MATEMATIKA 1) Opakování, tak jak děláme „Přípravná 

VDÚ“. 

Do přípravných sešitů (případně na papíry) za-
psat zadání již probraných příkladů z učebnice či 
PS, vypočítat (ne opsat) a následně překontrolo-
vat s řešením, které máme ve školních, domá-
cích nebo PS. (toto zvládne opravdu každý) 
 
 

 
Matematika na youtube: 
 
Rozklad na prvočísla 
https://www.youtube.com/watch?v=94dBCk-
lAbs 

Největší společný dělitel a nejmenší spo-

lečný násobek 

https://www.youtube.com/watch?v=9cObtmnh
Bgc 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Mgr. Kalinová - Téma týdne: Present simple 
for daily routines Úkoly: Pusťte si písničku z 
odkazu. Popište běžný všední den jednoho z 
vašich rodičů (v době bez koronaviru). 
Napište alespoň 7 vět, snažte se použít v 
každé větě jiné sloveso. Použijte slovesný 
čas „Present simple“. Pozor, ve 3. osobě 
čísla jednotného přidáváme ke slovesu 
„s“ Doplňte vhodná slova do poslechového 
cvičení. 

Mgr. Libánská - PS 11/5, 6, 7 - příslovce 
vyjadřující četnost (jak často) 

Zkuste vypracovat. Pokud vám to nepůjde, ne-

vadí, příští týden pošlu zase fotky s řešením. 

https://www.youtube.com/watch?v=k0FHG
nc6iHg 

Úkol mi odešlete opět na 
marketa.kalinova@gmail.com nejlépe do 
čtvrtka 26. 3. 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/31
23 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Malou nápovědu a dvě hry na příslovce četnosti 

naleznete ve vedlejší buňce -> 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/g
rammar-practice/adverbs-frequency 

PŘÍRODOPIS  Seznamte se se stavbou těla, výskytem a 
způsobem života blech. 
Zdroje: kapitola BLECHY v učebnici a 
zajímavý dokument Havěť kolem nás -  

https://www.youtube.com/watch?v=eJJvva
VLLmw 

DĚJEPIS Přečíst si v učebnici kapitolu – Řecká kultura 
a olympijské hry + odpovědět do sešitu na 
otázky za kapitolou 

 

ZEMĚPIS Pracovat na PS na stranách 11 - 17 a v 
učebnici 17-30. Tvary zemského povrchu. 
Pokračují v tom, co již z daného úseku učiva 
začali 

Pracovní list 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Vytvořte si vlastní rozvrh – podobně jako ve 

škole, každý den od každého předmětu 

trochu.  

 Dejte si na každý předmět určitý čas. 

 Mezi prací odpočívejte, udělejte si pauzu. 

 Mějte na práci klid. 

 Dbejte na správně sezení u počítače i u stolu, 

na správné držení tužky, pera. 

 Čtěte pozorně a bez chyb. 

 Pokud se vám něco nepovede, odložte to a 

vraťte se k tomu později. 

 Počítejte správně, poučte se z případných 

chyb. 

 U doplňovacích cvičení se rozmyslete, 

nespěchejte. 

 Všechny případné chyby opravte, víme, že 

chyba je užitečná! 

Milí žáci, do školy sice nechodíme, ale 

přece jen něco dělat musíme. Věřím, že vás 

tato forma učení bude bavit. Vím, že jste 

moc a moc šikovní a že všechno společně 

zvládneme. Učte se, malujte, zpívejte, 

hrajte si, hýbejte se, radujte se! Myslím na 

vás! 

 

Na internetu je mnoho zajímavých materiálů, namátkou: 

 Umíme to (procvičování matematiky, češtiny, jazyky a programování – 

zvládnete naprogramovat želvu, která nakreslí obrázek, vyfotit a poslat zpět, že 

bychom udělali výzvu?) 

 

Želví grafika – soutěžíme 

 

Jana Sýkorová 

Třídní učitelka 6. B 
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