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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Bačová Kateřina 6. C 20. -24. 4. 2020 

PŘEHLED 

Všechny moc zdravím a přeji hodně sil do dalšího týdne. Jsem ráda, že skoro každý již lehce 

pracujete se zadanými pokyny v Google učebně a odevzdáváte zadané úkoly v termínu. Kdo 

ještě nezvládá vše na 100%, nic se neděje – více si řekneme v úterý na on-line setkání/výuce. 

V dalších týdnech se pravděpodobně připojí i další učitelé s dalšími předměty – již mám příslib 

od kolegyň angličtinářek. Těším se opět na naše on-line setkání a jsem ráda, že výuka touto 

formou vám pomáhá a zvládáte novou látku z matematiky (a češtiny) a nebude nám toho tolik 

zbývat do dalšího školního roku – jste moje velké šikulky! Také jsem ráda, že již více zvládáte 

vše samostatně a dáváte rodičům „více volna“ – děkuji i přesto všem rodičům, protože i tak je 

vaše školní příprava stále částečně i na nich. 

                                                                                                                   

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Číslovky 

Vypracujte cvičení zadané v Učebně 

a cvičení online 

Úterý: Číslovky shrnutí 

Vypracujte přiložený pracovní list 

Středa: Opakování pravopisu 

Tentokrát zkusíme cvičení, které 

vám zadám na stránkách 

Umimeto.org 

Čtvrtek: Bajky 

Začínáme nové literární téma. 

Prohlédněte si přiloženou 

prezentaci 

Pátek: Osnova 

Dnes spojíme učivo literární a 

slohové. Poslechněte si bajku 

z přiloženého videa a do sešitu 

slohu zkuste vypracovat její 

osnovu. Osnova má tři části – 

úvod, stať a závěr. 

Začneme společně: 

Úvod: Liška se setkává s vlkem 

         Vlk nabízí lišce pomoc 

Stať: Vlk bere Benedikta na lov 

a dál už pokračujte sami. Stať je 

nejdelší, budete tam mít nejvíc 

bodů (cca 6), závěr je podobně 

dlouhý jako úvod.  Nebojte se toho! 

 

Cvičení online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajka poslech 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA  Opakování látky úhel – konstrukční 

úlohy, typy a velikost úhlů 

Nová látka – velikost úhlů (stupně a 

minuty) 

vypracovat v pracovním sešitě 

cvičení: 156/4,5; 157/9,10; 159/14; 

169/1-4; 171/6,7,8; 171/6,7,8 = 

vždy jen zadání a) b)  (co jsme 

nestihli při on-line)  

http://patak.lusa.cz/cestina/cj_2_122.htm
https://decko.ceskatelevize.cz/bajkovnik
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

pí.uč. Kalinová 

Dobrý den, omlouvám se za 

„minulé“ komplikace. Doufám, že 

se vám tentokrát podaří všem 

dostat ke cvičením bez problémů. 

Použijte prosím Firefox nebo 

Chrome (ne Explorer) 

1. Nejlépe hned v pondělí si 

udělejte online test Unit 1 k naší 

učebnici. Nebojte, není moc dlouhý 

a není na známky. Feedback 

obdržíte okamžitě.  

2. Tento týden začneme Unit 2. 

Tématem lekce jsou zvířata 

(Animals), gramatika je zaměřena 

na přítomný čas průběhový 

(Present contiunuous), který už 

znáte z přechozí učebnice. Nejprve 

se naučíme zvířátka a jejich 

mláďata (young animals). 

Učebnice str. 20/1a, 1b, 2 (viz 

poslechy). Poslechněte a přečtěte si 

i článek o Azře a jejím školním 

výletě str. 20/3  

3. Procvičte si zvířata z farmy 

pomocí online cvičení 

 

pí.uč. Melníková 

1. Check your work  

2. Present continous quiz 

3. Present continuous reading 

4. Questions  

 

 

 

 

 

1. Unit 1 test 

 

 

 

 

2. Poslech str. 24 cv. 1b 

Poslech str. 24 cv. 2   

Poslech str. 20/3  

 

 

 

3. Farm animals  

 

       Vstup do učebny 

 

 

1.Answers SB ex. 5,6 

2.Quiz is in the classroom 

or  HERE 

3.SB p. 22 – 23, read the story 

and do ex. 1/p. 22 and 2a/ p.23 

4.SB ex. 3,4/ p.23 

PŘÍRODOPIS Začíná kapitola BOTANIKA 

-seznámíte se se základní stavbou 

rostlin a významem zelených 

rostlin v přírodě. 

Učebnice strana 73-74. 

Podívejte se na odkaz: 

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

kmcxcPQM1a4 

DĚJEPIS 2. část kapitoly o punských 

válkách Učebnice str. 60-61 

výklad si přečtěte a jako zápis 

do sešitu odpovězte stručně na 

otázky: 

1. Kdo tvořil římské vojsko? 

2. Jak vypadá římská válečná 

loď? 

FYZIKA 

 

Celkové opakování látky – fyzikální 

veličiny, jejich jednotky a měřidla 

 

Google učebna – vypracovat 

zadaný kvíz=test do 24.4. 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/test?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/elt/students/project/audio/lv230Track30.mp3?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-animals_farm-2-uroven?source=explicitMapGlobal
https://classroom.google.com/u/1/w/NjU3MTE5NTk3MTRa/tc/NzI0MTk3MjMyMTha
https://drive.google.com/file/d/1ovvaH4fzp2Z3QWjDTJn1m43SEjqRxZbc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1kcMuFlJdMO9R1IBYyEgTRZf8OmKXlkAgyVy85yfvI-k/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kmcxcPQM1a4
https://www.youtube.com/watch?v=kmcxcPQM1a4
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ZEMĚPIS Jak vzniká vítr – co je vítr, jaké 

typy větrů známe a kde se 

objevují, jak stupňujeme vítr dle 

rychlosti 

PS 22-23 Jak vzniká vítr 

učebnice 40-42  

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

=PvwtMye5Osk  

Hurikán Katrina v USA 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 kontrolujte pokyny v Google učebně  

 

Upřesňující informace: 

Nezapomeňte v úterý on-line setkání: od 10.30 hodin Český jazyk a od 11 hodin 

Matematika (a mějte u sebe pracovní sešit č. 2 a kalkulačku, další týden již č.3). 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Zkuste se kouknout na uvedený web, jsou tam opravdu užitečné věci ze všech 

předmětů a jsou podány srozumitelnou, jednoduchou a hravou formou: 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?stupen=2-stupen-zs 

 

Kateřina Bačová 

Třídní učitelka 6. C 

https://www.youtube.com/watch?v=PvwtMye5Osk
https://www.youtube.com/watch?v=PvwtMye5Osk
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?stupen=2-stupen-zs

