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PŘEHLED 

Tak máme po Velikonocích, snad jste si je pěkně užili, i když asi jen ve velmi úzkém kruhu 

rodinném! Máme tu další týden s naší výukou na dálku a já doufám, že si již děláte úkoly 

opravdu co nejvíce sami, a co nejméně „využíváte“ rodiče. Tímto jim děkuji za spolupráci                 

a přeji pohodové dny. Těším se opět na naše on-line setkání a jsem ráda, že se ho zúčastňuje 

skoro celá třída - doufám, že ti co minule nebyli, se tentokrát již přidají (ale připomínám, není 

to povinné). A také vás musím pochválit, že odevzdáváte v termínech zadané úkoly.                                                                                                      

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

ČESKÝ JAZYK 1. Úterý  

Projděte si v učebnici žluté ta-

bulky na stranách 101 – 106 a do 

sešitu mluvnice si vypište druhy 

číslovek – jsou čtyři. 

2. Středa 

Vypracujte si do sešitu cvičení 

101/1. V tomto cvičení se neurčují 

konkrétní druhy číslovek, ale pouze 

číslovky určité. Vypište je. 

3. Čtvrtek  

Vypracujte cvičení online 

4. Pátek 

Hodina čtení. Věnujte dnešní 

čas na učení četbě knížky, kterou 

máte rozečtenou. Zkuste číst 

alespoň 20 minut bez přestávky. 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení číslovky 

Cvičení číslovky 2 

MATEMATIKA  Opakování látky úhel 

– vedlejší a vrcholový úhel, velikost 

úhlů -výpočty, konstrukce úhlů  

vypracovat v prac. sešitě 143/1,2;  

144/3,4; 145/9,10; 146/11  poslat 

mailem do neděle 19.4. cv. 

147/1,3, 5,7  (shrnutí látky) = 

zkuste jej prosím opravdu poctivě 

samostatně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

pí.uč. Kalinová 

1. Dobrý den, tento týden si 

zopakujeme slovíčka z první lekce 

(Unit 1) včetně domácích prací, 

měsíců v roce, řadových číslovek 

atd.  

2. V dialogu procvičíte stavbu vět 

v přítomném čase prostém (Present 

simple). Dialog si pak můžete i 

poslechnout. 

3. Nakonec si zkuste zahrát hry. 

V některých cvičeních jde i o 

rychlost. Nepanikařte, když se vám 

1. Vocabulary exercises 

 

2. Complete the dialogue 

 

 

3. Games 

 

        Vstup do učebny 

 

 

https://www.pravopisne.cz/2013/02/test-druhy-cislovek-2-10/
https://www.pravopisne.cz/2013/02/test-druhy-cislovek-3-10/
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/listening?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/games/?cc=cz&selLanguage=cs
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU3MTE5NTk3MTRa/tc/NzI0MTk3MjMyMTha
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to nepovede na poprvé. Pracujte 

dle svého tempa, když nezvládnete 

vše, nevadí.  

Příští týden bychom si zkusili online 

test za celou Unit 1. Nebojte, 

žádné špatné známky vám nehrozí.  

pí.uč. Melníková 

1. Tento týden se zaměříme na 

Present Continuous (dělali jsme 

nedávno,  takže jen opakování) 

2. Grammar 

3. Practice   

4. Online practice – umimeto.org 

 

 

 

 

 

 

1. Pročtěte si pro připomenutí tuto 

prezentaci (též na googlec-

lassroom) 

Present continuous 

2. Exercises 5 and 6 p. 21 – do 

školního sešitu napsat odpovědi, 

můžete poslat foto 

3. Pracovní sešit ex.3/p.14, ex. 5, 

6/p. 15 

 Cvičení 1 

PŘÍRODOPIS   Ostnokožci 

- seznamte se se způsobem 

života, stavbou těla a výskytem 

učebnice str. 70 

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

GW_Nhfb_zSs 

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

Sc4M6IDEGk 

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

kRa0npGcErw 

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

4hjd2rv_5IA 

DĚJEPIS 
Punské války - zapsat, které to 

byly, kdo proti komu bojoval, kdy a 

jak to dopadlo (byly celkem tři) 

použít učebnici  

(a můžete i internet) 

FYZIKA 

 

Opakování látky – fyzikální veličina 

čas – převody jednotek 

vypracovat prac. list „F 6 – čas“, 

tentokrát bez odevzdání 

(příští týden bude v učebně uložen 

se správným řešením) 

ZEMĚPIS Počasí – energií nabitá atmosféra 

= Co je počasí, jaké prvky jej tvoří, 

jak, čím a v jakých jednotkách 

prvky měříme 

prac. sešit 20-21 Atmosféra chrání 

Zemi, učebnice  36-39  

Podívejte se na videa 

„Meteokuchařka“ na Youtube (jsou 

krátká a popisují jednotlivé jevy) 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 úkol M – cvičení ze strany 147 pr. sešitu poslat e-mailem (scan či foto sešitu) 

Upřesňující informace: 

Nezapomeňte v úterý na on-line setkání míti u sebe pracovní sešit matematiky. 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

V učebně ve složce „Fyzika- archiv učiva“ si můžete zahrát hry – opakování. 

Kateřina Bačová 

Třídní učitelka 6. C 

https://docs.google.com/presentation/d/18OsvVDjBGOAUzdHq4C0ILyop7rgGlDqiGNlcsTcKwVg/edit?usp=sharing
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-continuous
https://www.youtube.com/watch?v=GW_Nhfb_zSs
https://www.youtube.com/watch?v=GW_Nhfb_zSs
https://www.youtube.com/watch?v=lSc4M6IDEGk
https://www.youtube.com/watch?v=lSc4M6IDEGk
https://www.youtube.com/watch?v=kRa0npGcErw
https://www.youtube.com/watch?v=kRa0npGcErw
https://www.youtube.com/watch?v=4hjd2rv_5IA
https://www.youtube.com/watch?v=4hjd2rv_5IA

