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PŘEHLED 

Všechny moc zdravím a doufám, že danou situaci dobře zvládá celá rodina! Děkuji všem, co 

splnili úkoly z minulého týdne a zejména poslali učitelům vše, co měli. Také moc děkuji rodičům, 

kteří dětem s přípravou/procvičováním pomáhají a věnují se jim. Jsem ráda, že se nám povedla 

vytvořit třída na webu „umimeto.org“ a že tam většina pěkně pracujete. Kdo se ještě nepřihlásil, 

prosím udělejte tak co nejdříve - budeme tam procvičovat velkou část matematiky. Věřím, že 

další týden již bude ve větší pohodě a že si děti uvědomujete, že aspoň kousek dne byste měly 

věnovat „škole“ - držím palce! Bačová 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Pondělí - Vyjmenovaná slova 

 

 

 

 

 

 

Úterý - Koncovky podstatných jmen 

 

Středa - Přídavná jména 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek – Velká písmena 

 

 

 

 

Pátek - Literatura 

http://www.ucirna.cz/cestina/cvice

bnice_vyjmenovana_slova_sc.php 

 první dvě cvičení, učebnice strana 

46/6 – přepsat do sešitu mluvnice 

 

http://www.ucirna.cz/cestina/cvice

bnice_i_y_v_koncovkach_podstatn

ych_jmen.php   - první dvě cvičení 

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id

=65&sel=1 

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id

=71&sel=1 

(v tomto cvičení se jedná o 

kombinaci koncovek přídavných 

jmen přivlastňovacích a koncovek 

podstatných jmen ve 3. pádě) 

-učebnice 74/3 – přepsat do sešitu 

mluvnice 

 (příklad řešení: Po včelím – př. 

jméno měkké – bodnutí mi otekla 

ruka.) 

 

https://cesky-

jazyk.okhelp.cz/diktaty-mala-velka-

pismena/diktat-1.php 

http://cestina.dik-

taty.cz/cv.php?id=258&sel=1 

 

http://ld.johanesville.net/olbracht-

01-biblicke-pribehy 

Odpovězte na otázky do sešitu 

literatury: 

1. Čím se David vyzbrojil? 

2. Proč se mu Goliáš posmíval? 

3. Jaká vojska proti sobě bojovala? 

4. Jak David Goliáše nakonec 

přemohl? 

http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_vyjmenovana_slova_sc.php
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http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_i_y_v_koncovkach_podstatnych_jmen.php
http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=65&sel=1
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http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=258&sel=1
http://ld.johanesville.net/olbracht-01-biblicke-pribehy
http://ld.johanesville.net/olbracht-01-biblicke-pribehy


2 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

Ivan Olbracht -  Biblické příběhy, 

David a Goliáš 

-přečtěte si ukázku biblického 

starozákonního příběhu, který pro 

děti převyprávěl spisovatel Ivan 

Olbracht 

Vysvětlivky: 

Saul: první izraelský král 

Izraelité: židovský národ, píše se o 

nich ve Starém zákonu (první části 

Bible) 

Filištíni: nepřátele izraelitů, kteří 

uctívali jiné bohy 

Poslechněte si píseň David a Goliáš 

od Jana Wericha a přečtěte si také 

její text. Které zpracování příběhu 

se vám líbí víc a kterému jste lépe 

rozuměli (ukázka od I. Olbrachta, 

nebo tato píseň)  a proč? 

5. Jaké plyne z textu ponaučení? 

6.  Vysvětlete, co je to mošnička 

(4. řádek) 

7. Vypište co nejvíc synonym (slov 

se stejným významem) ke slovům 

potýkat, mrštit, udeřit (v textu jsou 

v předposledním odstavci) 

 

 

 

 

https://www.karaoketexty.cz/texty

-pisni/werich-jan/david-a-golias-

99466 

-opět napište do sešitu literatury 

 

MATEMATIKA vypracovat zadané úkoly na webu, 

kde jsme založili naši třídu 

(opakování učiva: zlomky, deset. 

čísla, dělení se zbytkem, druhy 

úhlů) 

https://www.umimeto.org/ 

(kód pro vstup máte v meilíkách) 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

pí.uč.Kalinová 

Téma tohoto týdne: Present simple 

for daily routines 

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.  

pí.uč.Melníková 

U1 Revision  

 

Reading  

 

Procvičování (poslechnout si příběh 

a zkusit udělat cvičení pod příbě-

hem, pokud to nepůjde, nevadí, jde 

jen o extra procvičení)  

 

 

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

k0FHGnc6iHg 

Úkol mi odešlete opět na 

marketa.kalinova@gmail.com  

(nejlépe do čtvrtka 26. 3.) 

   

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/ga

me/3123 

 

p.18 / cv. 1c, 2 a 3   - cvičení vy-

pracovat do sešitu 

p. 82 

 - přečíst a se slovníkem si vypsat 

nová  slovíčka  

https://learnenglishteens.bri-

tishcouncil.org/grammar/beginner-

grammar/adverbs-frequency 

https://www.umimeto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=k0FHGnc6iHg
https://www.youtube.com/watch?v=k0FHGnc6iHg
mailto:marketa.kalinova@gmail.com
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3123
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3123
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/adverbs-frequency
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/adverbs-frequency
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/adverbs-frequency
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

PŘÍRODOPIS kapitola BLECHY - 

seznamte se se stavbou těla, 

výskytem a způsobem života blech 

učebnice 

zajímavý dokument   Havěť kolem 

nás - 

https://www.youtube.com/watch?v

=eJJvvaVLLmw 

DĚJEPIS Řecká kultura a olympijské hry. 

Kdo bude chtít, ať si zjistí co 

nejvíce informací o novodobých 

olympijských hrách.  

do sešitu odpovědi na otázky za 

textem 

FYZIKA 

 

- procvičovat jednotky času  

- zkus si vypracovat úkoly za 

kapitolou 

- procvičovat převody fyzikálních 

jednotek, které již znáte 

 

(všechny doporučené weby vám 

rovnou ukáží výsledky-jak dané 

převody/učivo zvládáte) 

 

 

učebnice strana 95 – 96 

učebnice strana 96  

procvičování „času“ máte zadáno i 

v rámci „naší třídy“ na webu 

„umimeto.org“ 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/pro

fil/2-stupen/813-fyzika/10-6-

rocnik/1276-veliciny-a-jejich-

mereni?scroll=0 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list

_topic_mat2.php 

ZEMĚPIS Tvary zemského povrchu  

 

vypracovat pracovní list Z 6C 

 

pracovní sešit strana 11-17   a 

učebnice strana 17-30 

vypracovaný pracovní list poslat na 

mailovou adresu uvedenou v 

hlavičce zadání dle pokynů učitelky 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 pracovní list Z 

 úkoly Aj (skupina pí.uč.Kalinové) 

poslat e-mailem pí.učitelce 

 

 

Upřesňující informace: 

Převody jednotek můžete procvičit i pomocí sešitu a učebnice matematiky, kde máte             

i správná řešení.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eJJvvaVLLmw
https://www.youtube.com/watch?v=eJJvvaVLLmw
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/10-6-rocnik/1276-veliciny-a-jejich-mereni?scroll=0
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/10-6-rocnik/1276-veliciny-a-jejich-mereni?scroll=0
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/10-6-rocnik/1276-veliciny-a-jejich-mereni?scroll=0
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/10-6-rocnik/1276-veliciny-a-jejich-mereni?scroll=0
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Pracovní-list-Z-6C.docx


4 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Matematika: kdo chce, koukněte na výukovou hodinu: dělení desetinných čísel (vím, 

že někteří v tom stále nejste „pevní v kranflecích“!). 

https://www.youtube.com/watch?v=W9PhkZg8dRA 

https://www.youtube.com/watch?v=9kIVHZzIW2g 

https://www.youtube.com/watch?v=RLsw2R6FR80 

 

Četba: čtení knih živě na Youtube 

https://mailchi.mp/59fc3133fd01/ctecihodinka?fbclid=IwAR2FatUI11GNKfgrUvnm-
FLe2p_5V1DIfKCG2xLboR1u9yHcL99PbptX0y1A 

https://www.youtube.com/watch?v=EyzN4r_-U6E 
 

Občas se zkuste i hýbat, ať jen nesedíte (u PC)! Můžete využít tento web: 

http://www.degezetko.cz 
 

 

Kateřina Bačová 

Třídní učitelka 6. C 

https://www.youtube.com/watch?v=W9PhkZg8dRA
https://www.youtube.com/watch?v=9kIVHZzIW2g
https://www.youtube.com/watch?v=RLsw2R6FR80
https://www.youtube.com/watch?v=EyzN4r_-U6E
http://www.degezetko.cz/

