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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Holečková    6.A 18. 5. – 22. 5. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí, zdravím vás v dalším týdnu. Znovu vás moc chválím za vaši snahu a píli 
nejen v on-line hodinách, ale i za vyplnění dotazníku o distančním vzdělávání. Pokud 

byste si nevěděli s něčím rady, potřebovali pomoc s učením nebo si jenom chtěli 

popovídat, volejte, pište….však vy víte. 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA 

PAVLOVÁ 

Pondělí: Přísudek 

Vypracujte cvičení v učebnici do 

sešitu mluvnice.  

 

Úterý: Shoda podmětu 

s přísudkem 

Úkol najdete v Učebně. 

 

Středa: Koncovky přídavných 

jmen 

Úkol najdete na stránkách Umíme 

to. 

 

Čtvrtek: Čtení s porozuměním 

Opouštíme téma bajek, ale 

zůstáváme u zvířátek! Úkol najdete 

na stránkách Umíme to. 

 

 

Pátek: Kdybych mohl(a) být 

zvířetem… 

Zkuste si promyslet, jakým 

zvířátkem byste chtěli být a proč. 

V on-line hodině si o tom 

popovídáme! (Nebojte se být 

originální, na světě je spousta 

nejrůznějších zajímavých živočichů, 

nejen kočičky a pejskové!) 

  

 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz 

Pondělí: 

Učebnice 113/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středa a čtvrtek: 

Vstup do Umíme to 

https://www.umimeto.org/
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MATEMATIKA KRYCHLE A KVÁDR – povrch a 

objem (upevňování učiva) 

 

Po: Objem  

Ut: Povrch těles 

St: Aplikované úlohy z praxe 

Čt: aplikované úlohy 

 

Pa: aplikované slovní úlohy 

Po: Pokračujeme dále v PS.  

Vypracuj celou stranu 195 

 

Ut: Vypracuj stranu 202 a 203 V PS 

St: V PS vypracuj strany 204 a 205 

 

Čt: Po přihlášení do Umíme 

matiku na tebe čeká zadaný 

domácí úkol. 

Pa: V PS vypracuj str.208 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKÉTA 

KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden budeme 

pokračovat v přítomném čase 

průběhovém (Present 

continuous), budeme procvičovat 

hlavně otázky a odpovědi na ně. 

(Unit 2B) 

1. Projděte si cvičení 5a na straně 

23 ve vaší učebnici. Zkuste 

sami doplnit, co by se hodilo do 

dialogů. Poté si poslechněte 

správné řešení. 

2. Vypracujte prosím všechna 

cvičení ve workbooku na 

stranách 16 a 17 

3. Vypracujte online cvičení na 

Present contiunuous questions 

Ráda se s vámi uslyším v online 

hodině v úterý v 15:05, kde 

probereme zadanou práci.  

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

1. Poslech učebnice 23/5 

2. Workbook str.16 a 17 

3. Present continuous 

questions exercise 

 

 

Vstup do učebny 

 

 

   

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ  

JAZYK  

– K. HAVLOVÁ 

Klíč cvičení v PS z minulého týdne  

Budeme procvičovat otázky 

present continuous tense – 

questions (yes/ no, wh = 

questions) 

 Přečti si komiks učebnice str. 22 

a přepiš si cv. 3a a 3b do sešitu 

English (cvičení v úterý společně 

uděláme) 

 

 Procvič si  otázky - krátké online 

cvičení a cvičení v PS  

 

 Seznámíme se se slovní zásobou, 

procvič si výslovnost a znalost 

slovní zásoby na počítači. 

 

   Klíč – v Google Classroom   

   

  

   Společně v úterý: učebnice str. 21    

   cv. 7a (připravte si sešit English a  

   propisku) 

       

 

    Questions  

    Pracovní sešit str. 17 cv. 3,4  

 

    New vocabulary  

    PS str. 81 2B  

https://elt.oup.com/elt/students/project/audio/lv233Track33.mp3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://classroom.google.com/u/5/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/tc/NTYyMDE3OTk5OTFa
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
New%20vocabulary
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Slovíčka si napiš do sešitu 

Vocabulary.   

 

Online výuka v úterý v 8.45.  

 

 

Pokud jsi ještě neprocvičil/a – další 

možnost najdeš na 

www.umimeanglicky.cz  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

Všechny moc chválím za skvělou 

práci a aktivitu! 

 

   Před výukou si přečti komiks   

v učebnici str. 22). Projdeme cvičení 

z minulého týdne a procvičíme 

otázky, seznámíme s novou slovní 

zásobou.  

 

    www.umimeanglicky.cz – cvičení    

    zadané „pod“ vaší třídou 

 

 

 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte se 

stavbou těla cévnatých rostlin 

   Učebnice strana 85-86. Pro    

   doplnění informací se podívejte na  

   tyto odkazy: 

    Kořen. 

    Stonek. 

    List. 

V google učebně budete mít zase 

jednoduchou otázku-otázky 

k mechorostům. 

FYZIKA ELEKTRICKÝ PROUD A 

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 

Text ke kapitole najdeš v učebnici 

na str. 121 a 122, pozorně si ho 

přečti. 

1. Do sešitu si poznamenej 

jednotku a značku el. napětí i 

proudu 

2. Shlédni následující videa, 

pomohou ti orientovat se 

v problematice 

 

video - výklad 

 

el. proud - základní info 

 

elektrický proud a napětí-

komentovaná prezentace 

 

ZEMĚPIS 

 

PODNEBÍ Země 1. Prostuduj si text v učebnici na 

str.43-44 

 

2. V PS vypracuj str.24 

 

3. Doporučuji ke shlédnutí i 

následující video: 

 

http://www.umimeanglicky.cz/
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
http://www.umimeanglicky.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=wIBDjLohLpY
https://www.youtube.com/watch?v=uiQP8J7OBsY
https://www.youtube.com/watch?v=olGVIZvjYcw&t=413s
https://www.youtube.com/watch?v=_7X1Cyrio6M
https://www.youtube.com/watch?v=Bmv161-5DMQ&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=eIyR97IiQyQ
https://www.youtube.com/watch?v=eIyR97IiQyQ
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

skleníkový efekt 

 

plíce světa 

     fotosyntéza -nezkreslená věda 

        

DĚJEPIS 

 

 

 

 

 

 

 

VĚRA 

ČANDOVÁ 

Spartakovo povstání  

 

 

 

 

 

 

 

Váš email: 

vera.candova@kamenka-

celakovice.cz  

V učebnici na straně 65-68 si 

prostuduj text k této kapitole. 

 

K tomuto tématu se vztahuje 

heslo: Morituri te salutant 

 

Pokus se zjistit, co dané heslo 

znamená a kdy bylo pronášeno 

(zapiš si do sešitu). 

 

Možná ti napoví následující 

video: 

Daniel Landa-Morituri te 

salutant 

 

 

 

Iveta Holečková 

Třídní učitelka 6. A 

https://www.youtube.com/watch?v=jLO-6B4efr8
https://www.youtube.com/watch?v=iYUMTvX844c
https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM
mailto:vera.candova@kamenka-celakovice.cz
mailto:vera.candova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=oRmQGN-ICV4
https://www.youtube.com/watch?v=oRmQGN-ICV4

