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Příští týden rozjedeme on-line výuku, doufám, že vám všem pomůže setkávání se se 

svými vyučujícími i spolužáky. Držím nám všem palce. 

 

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

 

Český jazyk 

Opakování skloňování zájmena 

já 

 

Tvary zájmen  ten, náš, váš  

94/1 

 

94/ 2 a)  

95/ 3                                              

 

 

str. 93-94 - učebnice  

každou větu napsat do ŠS jenom 

jednou, ale použít oba tvary. 

ústně 

napsat do ŠS dle zadání 

 

Matematika 

 

Souhrnná cvičení 

 
Jelikož nemáte u sebe PS 3, jsou 
tento týden příklady z PS 3 
zadány formou pracovních listů. 
Je možné vytisknout a 

vypracovat nebo přepsat do 
školních sešitů a vypočítat zde.  
Pracovní list_6_01  

 

Výuková videa na youtube: 

 

1. Jednotky obsahu 

 

2. Jednotky délky 

 

3. Jednotky hmotnosti 

 

4. Počítání s úhly 

 

 

Přílohy: 

 

Řešení příkladů 6_6  Příloha č. 2 

(příklady z minulého týdne) 

 

Anglický 

jazyk 

 

Z.Libánská 

 

Téma: Unit 1 - Revision 

Ordinal numbers + Dates 

 

Veškeré instrukce naleznete od 

pondělí 27. 4. ve své Google 

Učebně 

 

Anglický 

jazyk 

 

M. Kalinová 

Tento týden si připomeneme a 

procvičíme přítomný čas 

průběhový (Present 

continuous) a také vyjádření 

času (na hodinách). Vše si 

vysvětlíme nejlépe v online 

hodině. 

1. Projděte si v učebnici cvičení 

4, 5, 6 na straně 21. Napište 

mi nejlépe do google 

dokumentu v učebně 3 věty 

ze cvičení 5a, 3 věty ze 

cvičení 5b a 3 záporné věty 

ze cvičení 6a. 

1. Telling the time - vysvětlení 

2. Telling the time worksheet 

        Vstup do učebny 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY
https://www.youtube.com/watch?v=WT_opnFlNzs
https://www.youtube.com/watch?v=euNqCRiFDA0
https://www.youtube.com/watch?v=ITyFVCvxIHs
https://docs.google.com/a/kamenka-celakovice.cz/document/d/16js1P-pzr3pNMRtgCeL4_vUgD9AbN6KYBc4DTjYY6CI/edit?usp=drive_web&authuser=5
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_%28ESL%29/Telling_the_time/What%27s_the_time_-_drag_and_drop_gi7739pq
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3ODg1MTI1MDha/tc/NTU3ODg5MTQxNjda
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2. Zopakujte si, jak se 

v angličtině ptáme a 

odpovídáme na otázku „Kolik 

je hodin?“ Následně vyplňte 

online worksheet (viz odkazy) 

3. Vypracujte stranu 14 ve 

vašem workbooku.  

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Přírodopis 

V tomto týdnu si zopakujete a 

připomenete proces 

fotosyntézy a dýchání rostlin. 

Na začátku školního roku jsme 

už o těchto tématech mluvili, 

zápis v sešitě k tomu také 

najdete. Než se pustíme dál 

v kapitole o botanice, je třeba 

si fotosyntézu a dýchání rostlin 

připomenout. 

Učebnice strana 74-76 

Podívejte se také na tento  

odkaz : 

Fotosyntéza. 

 

 

 

Zeměpis 

 

Podnebí: podnebné pásy a 

jejich vymezení, 

charakteristika podnebí na 

Zemi, specifika  

 

 

PS 24  

Uč 43-44  

 

 

Fyzika  

Teplota – přečíst si v učebnici, 

zkusit otázky str. 110/111 

 

 

výpisky do sešitu z učebnice     
str. 106 - 110  

(příští týden z tohoto tématu 

bude prac.list na procvičení) 

 

Dějepis 

Římský vojenský tábor - 

Popiš říms. voj. tábor 

Uč str. 62 

  str. 61 (do sešitu)  

1. ČTedu - video: Římané proti                         

                        Germánům 

2. Umime to - dějepis - (Umíme   

   dějepis): Římská armáda  

              Život v táboře 

              Římský val 

 

 

Přílohy: 

Pracovní list_6_01  Příloha č. 1 

Řešení příkladů 6_6 Příloha č. 2 

 

 

  

Mgr. Jana Sýkorová 

jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM&t=102s
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6B_Pracovní-list_6_01.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6B_Řešení-příkladů-6_6.pdf

