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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jana Sýkorová 6. B 14. – 17. 4. 2020 

Milé děti, přiblížily se Velikonoce, které ale budou letos trošku jiné. Určitě si je 

ale užijeme i tentokrát. Řehtat se prý bude před jednotlivými domy nebo na 

dvoře. To je bezva nápad, musíme se přece snažit zůstat zdraví. 

Posílám vám další várku učení. Snažte se zadané úkoly splnit, není toho moc.  

 

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

 

ČESKÝ JAZYK 

JANA 

SÝKOROVÁ 

 

Zájmena neurčitá a záporná 

 

89/9 

90/10 a), 12, 13 

 

 

Učebnice - hnědé rámečky 

 

napsat do školního sešitu 

(opět pošlu řešení, abyste si 

mohli porovnat, případně 

opravit) 

 

MATEMATIKA 

VIKTOR 

DOUŠA 

  Jaký jsi počtář bez kalkulačky?  

  PS2 

  166 / A-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

  167 / A – 8, 9, 10, 11, 12    

 

 

Výuková videa na youtube: 

1.    Násobení desetinných čísel  

2.    Dělení desetinných čísel 

číslem desetinným 

3.    Zaokrouhlování desetinných 

čísel  

Přílohy:  

Řešení příkladů 6_4  Příloha č. 1 

 

  ANGLICKÝ  

JAZYK 

ZUZANA 

LIBÁNSKÁ 

 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

 

Téma: Culture - Festivals (Easter) 

 
Téma: Unit 1 revision: months of 

the year,, household jobs, ordinal 

numbers, present simple tense 

 

Bližší pokyny najdete v učebně. 

  

 Student Book p. 16 

Veškeré podrobnosti a úkoly 

najdeš od úterý 14. 4. v Google 

Učebně 

 

1.   Vocabulary exercises 

https://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY
https://www.youtube.com/watch?v=RLsw2R6FR80
https://www.youtube.com/watch?v=RLsw2R6FR80
https://www.youtube.com/watch?v=TkDCkLahHL0
https://www.youtube.com/watch?v=TkDCkLahHL0
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6B_Řešení-příkladů-6_4.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs


 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

2.   Complete the dialogue 

3.   Games  

Vstup do učebny 

 

 

  DĚJEPIS 

  VĚRA 

ČANDOVÁ 

 

Punské války (byly 3) 

 

Učebnice 

Do sešitu napsat u každé 

války  důvod, kdo s kým bojoval 

a jak válka dopadla 

FYZIKA Opakování fyzikální veličiny – čas 

 

pracovní list  „F6 čas“  

- neodevzdávat 

(příští týden jej pošlu 

s výsledky, abyste měli kontrolu 

a věděli, jak učivo zvládáte) 

 

  ZEMĚPIS 

 

HANA 

ALTMANOVÁ 

 

 
Počasí – energií nabitá atmosféra 

= Co je počasí, jaké prvky jej 

tvoří, jak, čím a v jakých 

jednotkách prvky měříme 

PS 20-21 Atmosféra chrání Zemi 

Uč 36-39  

Podívejte se na videa 

„Meteokuchařka” na Youtube. 

Jsou krátká a popisují jednotlivé 

jevy 

PŘÍRODOPIS 

JITKA 

PETEROVÁ 

 

Seznamte se se 

způsobem    života, stavbou těla 

a výskytem ostnokožců. 

Učebnice str. 70 

ESTRELLAS EN MOVIMIENTO 

Sumýš 

Ophioderma longicauda 

MORSKI JEZEVI 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  

Můžete dále procvičovat v programu „Umímeto“ - máme zakoupenu licenci pro 
český a anglický jazyk, matematiku a programování. Přihlášení jsem vám 

posílala mailem. 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

V učebně na Google ve složce „Fyzika- archiv učiva“ si můžete zahrát hry „se 
smailíky“ – na opakování fyzikálních veličin, jejich jednotek a základních měřidel. 
 

 

Mgr.  Jana Sýkorová 

Třídní učitelka 6. B 

 

mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
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/NTU3ODg1MTI1MDha/tc/NTU3ODg5MTQxNjda
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/6B_PL6F_cas.odt
https://www.youtube.com/watch?v=GW_Nhfb_zSs
https://www.youtube.com/watch?v=lSc4M6IDEGk
https://www.youtube.com/watch?v=kRa0npGcErw
https://www.youtube.com/watch?v=4hjd2rv_5IA

