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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 
  Kapitola Zájmena 
  Opakování - str. 85 - z   (napsat do 
škol. sešitu) a   pročíst si hnědé 
rámečky. 
  zájmena osobní - str. 85  
  Nové – zájmena   
přivlastňovací a ukazovací  – str. 86 
a 87 (poučky v rámečcích) 
  napsat cvič. str.87/2 a ústně  88/3 
  Kdo ještě neposlal pohádku o 
vodě, tak neváhat, už se na ni moc 
těším. Máte na mě mailovou adresu. 
  Nezapomenout na čtení knihy dle 
vlastního výběru -  
  budu chtít poslat přepsaný zápis ve 
čtenářském sešitě. (Takže 
maximálně zkrátit obsah na 3 - 5 
vět.) 
 - nebo možno nahrát video a poslat 
přes WhatsApp 

 

Učebnice 

   Vlastní kniha 

jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

 

MATEMATIKA 

Nejmenší společný násobek a 
největší společný dělitel. 
Procvičování v pracovním sešitě. 
(PS 2) 

114 / A – 1, 2  

115 / A -3, 4 

116 / A – 5, 6  

117 / A – 8  

122 / A – 5, 6, 7  

Výukové video (doporučeno již minulý 
týden)  

Největší společný dělitel a nejmenší 
společný násobek:  

https://www.youtube.com/watch?v=9cO
btmnhBgc  

Pozn.: Správné řešení a výsledky zadaných 
příkladů budou po týdnu dostupné na 
classroom.google.com na stránce třídy 6.B 
2019/20  

 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Mgr. Libánská - 1. Zkontrolujte si 
řešení úloh z minulého týdne 
podle přiložených linků 2. Uč. 
15/4 – vypracujte do sešitu 
English 3. Pošlete mi do mailu 5 
vět o tom, co děláte vždy (I 
always…), obvykle (I usually…), 

Řešení cvičení PS 11/5  

Řešení cvičení PS 11/6 

 zuzana.libanska@kamenka-celakovice.cz  
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často (I often…), občas (I 
sometimes…) a nikdy (I never….).  

Mgr. Kalinová - 

Děkuji všem, co plní zadané 
úkoly, vidím, že se moc snažíte a 
mám radost z každého mailu, 
který mi pošlete. Posílám vám 
pár online cvičení. Pracujte podle 
svého tempa, nemusíte splnit 
vše, netrapte se, když něco 
nebudete vědět. Systém vám 
cvičení hned opraví. Když uděláte 
chybu, klikněte na správné řešení 
a poučte se. Pozor, od teď prosím 
používejte ke komunikaci 
výhradně tuto moji školní 
emailovou adresu. 
marketa.kalinova@kamenka-cel
akovice.cz  

https://www.umimeanglicky.cz/doplno
vacka-present-simple-tense-verbs-to-
be-to-have-to-do-1-uroven/4215 

 
https://www.umimeanglicky.cz/reading
-descriptions/30  

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-
vet-present-tenses-mix-2-uroven/133
5  

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-
vet-present-tense-questions-negatives
-3-uroven/137  

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso
-family-2-uroven?source=explicitExerc
ise  

 

 

PŘÍRODOPIS 

Seznamte se s tvarem a stavbou 
těla dvoukřídlého hmyzu, jeho 
výskytem a způsobem života. 
ZDROJE : 
Přečtěte si kapitolu DVOUKŘÍDLÍ 
na stranách 63-64. 
 

Podívejte se na odkazy : 

https://www.youtube.com/watch?v=UfU
vQ2HUZAI  

 

 

DĚJEPIS 

Dokončit Řecko – přečíst 
kapitolu Alexandr Makedonský 

Úvod do Říma – najít na 
internetu film „Romulus a 
Rémus“, popř. přečíst pověst v 
učebnici 

 

 

FYZIKA 

Vypracovat na A3 (kdo nemá = 
slepí  A4) koláž na téma „ 
Významný světový fyzik“ (může 
jít samozřejmě i o českého vědce) 
– jméno, kdy žil, kdo to byl + co 
nejvýznamnějšího vymyslel.  Až 
se zase sejdeme ve škole, koláže 
si prohlédneme a s vědci se 
seznámíme a můžete si i vyzdobit 
nástěnku ve třídě. Na zpracování 
koláže máte čas do 15.4. – kdo 
chcete, můžete mi ji vyfotit a 
poslat = těším se na vaše výtvory! 

(dolů pod tabulku-na doplnění) 
 

Pokusy nás baví 
https://www.youtube.com/watch?v=VoFvud
cS08 

Stále platí – opakovat/procvičovat 
převody fyzikálních veličin. Přikládám 
výuková videa, kde si můžete výklad 
látky zopakovat „živě“ 

https://www.youtube.com/results?sp=mAE
B&search_query=Mat%C3%BDskova+mate
matika+p%C5%99evody+jednotek  

 

 

 

   Mgr. Jana Sýkorová  

    třídní učitelka 6.B 
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