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PŘEHLED 

Tak máme před sebou další týden doma, ve čtvrtek začínají velikonoční prázdniny. 

Proto dostáváte méně učení. Tento rok budou Velikonoce jiné, než jsme zvyklí, ale to 
neva, příští rok všechno doženeme. Učení si rozvrhněte tak, abyste dělali každý den 

něco a neodvykli si učit se. 

   

ČESKÝ JAZYK 
Opakujeme druhy zájmen, zatím 

jsme si zopakovali zájmena osobní, 

přivlastňovací a ukazovací. Takže 

si přidáme:    

zájmena tázací – 88/4 (ústně), 

88/5 a, b (do školního sešitu) 

zájmena vztažná -  88/6  

(do škol.  sešitu) 

Už je duben, začínáme číst další  

knížku podle vlastního výběru. Mů-

že to být i naučná, např. o fotbalu 

nebo parkuru. Nebo si vezměte ně-

jakou pěknou dobrodružnou kníž-

ku, prostě co se vám bude líbit. 

Hlavně čtěte a pak mi pošlete zá-

pis. Ale máte na to celý duben. 

Učebnice str. 88, hnědý rámeček s 

přehledem 

 

 

Učebnice str. 88, hnědý rámeček s    

přehledem 

 

Vlastní kniha 

 

MATEMATIKA 1. Největší společný dělitel – 

slovní úlohy. 

PS2 122 / A - 8 

      123 / A – 9, A – 10, A – 11 

 

2. Slovní úlohy pro šikulky. 

PS 124 / B – 12, C – 13, C – 

14 

 

3. Dělitelnost – opakování 

PS 125 / 1, 2, 3, 4 

 

viktor.dousa@kamenka-celakovice.cz 

 

Výuková videa na youtube: 

 

1. Největší společný dělitel 

 

2. Nejmenší společný násobek 

 

3. Dělitel 

 

4. Souvislost mezi násobkem a dě-

litelem 

 

5. Největší společný dělitel (slovní 

úlohy) 

 

Přílohy: 

Řešení příkladů 6_3  Příloha č. 1 

  
(výsledky budou zveřejněny  

také na classroom na stránce 

třídy) 

 

mailto:viktor.dousa@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=PesBMgRO1A8
https://www.youtube.com/watch?v=Z_iS5Wt3rqo
https://www.youtube.com/watch?v=YQsf5LG_wGE
https://www.youtube.com/watch?v=uPzFpblinis
https://www.youtube.com/watch?v=uPzFpblinis
https://www.youtube.com/watch?v=boPD76Rglz0
https://www.youtube.com/watch?v=boPD76Rglz0
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6B_Týdenní-plán-06-08-04_2020_Priloha-Řešení-příkladů-6_3.pdf


2 

   

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Mgr. Kalinová 

Tématem týdne budou tentokrát 

Velikonoce – „Easter“ 

K jaru a velikonocům patří i zvířata 

a jejich mláďata. 

1. Naučte se a procvičte si veliko-

noční slovní zásobu. 

2. Pusťte si příběh „The great egg 

hunt story“ (nevadí, když nebude-

te rozumět úplně všemu) 

3. Zahrajte si online pexeso se zví-

řaty z farmy 

4.  Komu to nestačí, ať zkusí o tro-

chu náročnější zvířátkové pexeso 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

  

1. Easter vocabulary game 

 

2. The great egg hunt story 

 

3. Pexeso farm animals  

 

4. Pexeso farm animals 2 

 

Vstup do učebny 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Mgr. Libánská: 

 

1. Děkuji všem, kteří mi poslali, 

nebo uložili v Google Classroom 

5 zadaných vět. 

2. Do sešitu Vocabulary si zapište 

slovíčka Culture (WB p. 81): 

autumn – visit 

3. V učebnici si přečtěte A typical 

year in Britain (SB p. 16) a od-

povězte na otázky 1-4 nad tex-

tem. 

 

 

Toto zadání najdete i ve 

své Google Classroom 6.B.  

Odpovědi na úkol SB 16/1 mi 

vložte přímo do dokumentu, který 

budete mít od pondělí 6. 4. ve své 

Google Classroom připravený. 

PŘÍRODOPIS 
Seznamte se s denními a    

nočními motýly. 

 

Přečtěte si kapitolu MOTÝLI 

v učebnici strany 65-69. 

Do sešitu si zapište shrnutí ze 

strany 69 a vypište si několik zá-

stupců denních a několik zástupců 

nočních motýlů. 

 

 

 

  Podívejte se na tyto odkazy : 

 

 

Proměny 

 

Attacus Atlas - největší motýl na 

světě 

 

Denní motýli České republiky 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/speak/the-great-egg-hunt
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-animals_farm-1-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-animals_farm-2-uroven?source=explicitExercise
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3ODg1MTI1MDha/tc/NTU3ODg5MTQxNjda
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3ODg1MTI1MDha/tc/NTU3ODg5MTQxNjda
https://www.youtube.com/watch?v=K7kbDZzSjNw
https://www.youtube.com/watch?v=G4Rg8WWDp7w
https://www.youtube.com/watch?v=G4Rg8WWDp7w
https://www.youtube.com/watch?v=Cvy6T4ilEGI&t=234s
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DĚJEPIS Přečíst kapitolu: 

Vývoj Říma do ovládnutí Itálie 

(s. 55) 

učebnice 

ZEMĚPIS    Definice a složení atmosféry, její     

funkce a význam 

Prostudujte si kapitolu Atmosféra 

Začněte úvod do daného tématu 

 

 

PS 19 Atmosféra chrání Zemi 

Uč 33-35  

 

Úkoly budou na Google classroom 

 

FYZIKA Vypracovat pracovní list –  

opakování převodů fyzikálních 

jednotek – délka, objem, čas 

 

Termín na zpracování Koláže je do 

25.4. 

Pracovní list 6.      Příloha č. 2 

(Příští týden jej pošlu s výsledky, 

abyste měli kontrolu a věděli, jak 

učivo zvládáte.) 

 

 

 

Třídní učitelka 6. B Mgr. Jana Sýkorová 

                                              jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6B_Týdenní-plán-06-08_04_2020_Priloha_FYZ.odt

