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PŘEHLED 

Zdravím všechny – představte si, že již začínáme 7. týden našeho „učení z domova“. Musím 

vás všechny moc pochválit, že pracujete na 100% a že odevzdáváte zadané úkoly a také se 

zúčastňujete on-line výuky matematiky, češtiny a anglického jazyka. Už jste si na tuto formu 

výkladu opravdu zvykli a osvojili si ji, takže jsme se v matematice a českém jazyce rozhodli, 

že se budeme od května vidět 2x týdně, aby výuka měla patřičný význam a mohli jsme vám 

co nejvíce pomoci s výkladem látky a jejím procvičením. Snažte se prosím co nejvíce pracovat 

samostatně, co nepůjde, napište mi a zkusíme to spolu. Rodiče musí chodit do práce a je pro 

ně náročné ještě vám doma dělat učitele/pomocníka! Moc jim poděkujte (i za mě              a 

všechny ostatní paní učitelky) a vyřiďte jim prosím, že ve druhé polovině května budeme míti 

opět společné „rodičovské“ on-line setkání.  

Tak - s chutí do toho, ať máte brzy hotovo! Těším se na viděnou v úterý.  Bačová 

                                              

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Slovesa 

1. Přečtěte si v učebnici žluté ta-

bulky na stranách 107 a 108 

2. Vypracujte do sešitu mluvnice 

cvičení z učebnice 

Úterý: Slovesa 

Ještě budete pokračovat v cvičeních 

z učebnice, vypracujte je do sešitu 

mluvnice  

 

Středa: Slovesa 

Přesuňte se do online světa a 

vypracujte cvičení zadané v Učebně 

a na Umimeto.org 

 

Čtvrtek: Bajky 

Vypracujte pracovní list zadaný na 

Učebně a podívejte se na video. 

Cikáda, která v příběhu vystupuje, 

je totiž hmyzí rekordman. Nejen že 

její larva dokáže „čekat“ v zemi až 

17 let, než jako dospělec vyleze, je 

ale také nejhlasitější hmyz (vydává 

zvuk až 106 dB). 

Pondělí 

 

2. Učebnice 107/1 

 

 

 

Úterý  

Učebnice 109/1 a 2 

 

 

Středa 

Vstup Umimeto  

 

 

 

Čtvrtek 

Video cikáda 

 

 

 

 

MATEMATIKA Velikost úhlů – počítání s úhly 

(sčítání, odčítání), převody 

„stupně-minuty“ 

vypracovat v pracovním sešitě 

cvičení na straně: 172, 173, 174 

(to, co jsme nestihli při on-line) 

+ zadaná cvičení na webu 

Umimeto.org 

https://www.umimeto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Hz4dDiQUK2M
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

pí.uč. Kalinová 

Tento týden si připomeneme a 

procvičíme přítomný čas průběhový 

(Present continuous) a také 

vyjádření času (na hodinách).  

Vše si vysvětlíme 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. 

2. Zopakujte si, jak se v angličtině 

ptáme a odpovídáme na otázku 

„Kolik je hodin?“ Následně vy-

plňte online worksheet (viz od-

kazy) 

3. Vypracujte stranu 14 ve vašem 

workbooku.  

pí.uč. Melníková 

1. Tento týden procvičíme Present 

continuous-  

2. Practice  

3. Online practice – umímeto.org 

 

 

 

 

 

 

1. Telling the time - vysvětlení 

 

 

 

 

2. Telling the time worksheet 

        Vstup do učebny 

 

 

 

 

 

1. SB p. 23 ex. 5,6 - Listening 

2. WKBK p. 16 ex. 1,2/ p.17 ex. 

3,4 

3. Present continuous – dokončete 

cvičení 

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. 

  (spustíte kliknutím na odkaz) 

DĚJEPIS Řím po ovládnutí středomoří  

1. část učebnice str. 61 - 62 

Podtitul: Římský vojenský tábor 

a římská legie 

Podívejte se na video k tématu. 

Kapitolu si přečtěte a jako stručný 

zápis odpovězte na otázky: 

1.   Jak vypadal římský tábor? 

2.   Co je to římská legie? 

 Video: 

Římané proti Germánům 

(spustíte kliknutím na odkaz) 

Zajímavosti k procvičování: 

Starověký Řím - UMÍME DĚJEPIS  

(spustíte kliknutím na odkaz) 

FYZIKA 

 

Teplota – přečíst si v učebnici, 

zkusit otázky na str. 110 - 111 
výpisky do sešitu z učebnice strana 

106 - 110  

(příští týden z tohoto tématu bude 

pracovní list na procvičení) 

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/NjU3MTE5NTk3MTRa/tc/NzI0MTk3MjMyMTha
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-continuous
https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM&t=102s
https://edu.ceskatelevize.cz/rimane-proti-germanum-5e441f12d76ace2c451de163
https://www.umimefakta.cz/dejepis-rim-cviceni
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ZEMĚPIS Podnebí: podnebné pásy a jejich 

vymezení, charakteristika podnebí 

na Zemi, specifika  

 

PS 24, učebnice strana 43 - 44  

 

 

POŽADAVKY 

 

POZNÁMKY 

 Děkuji všem rodičům za spolupráci.  

 

 

Upřesňující informace: 

On-line výuka Aj: skupina pí.uč. Kalinové čtvrtek od 10 hodin, skupina pí.uč. Melníkové 

středa od 10.30hodin. 

Pozor od května bude on-line výuka M a ČJ/Lit 2x týdně, abychom pokročili a co nejvíce 
vám s látkou pomohli: M úterý od 11 hodin a čtvrtek od 13.30 hodin,                ČJ/Lit 

úterý od 10.30 hodin a čtvrtek od 14 hodin. 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Přečtěte si v „příloze VV“ pozdrav a super nápad (dobrovolný) od pí.uč. Štemberkové. 

 

 

 

Kateřina Bačová 

Třídní učitelka 6. C 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6C-příloha-VV.pdf

