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Milé děti, 

chtěla bych vám popřát krásný a veselý Den dětí, který slavíme 1. 6.  

Začíná nám poslední měsíc letošního poněkud zvláštního školního roku. Věřím, že jste 
všichni zvládli práci s počítačem při výuce doma, alespoň tak usuzuji podle vaší 
přítomnosti při online  konzultacích. Pracujte každý den na úkolech, které vám 

zadáváme, ať se vám učení zbytečně nenahromadí. Ale myslím, že se v tom již všichni 

vyznáte a že si uvědomujete, jak je důležité postupovat podle týdenního plánu.                                                                       

                                                                                           Jana Sýkorová 

  

Předmět pokyny pro děti zdroje (úkoly, zadání apod.) 

 

 

Český jazyk 

 

Slovesa- základní pojmy 

(mluvnické významy sloves - 

slovesný způsob, slovesný 

čas)   

 

str. 107/1 

str. 109/2       

  

                  

 

Uč str. 107 - 108 hnědé rámečky 

 

 

 

 

napsat do sešitu 

napsat do sešitu 

 

Příloha č. 1: PL - Opakování 

číslovek 

 

 

Matematika 

 

Počítání s desetinnými čísly a 

zlomky (opakování). 

 

Příklady na tento týden jsou opět 

zadány formou pracovních listů. 

Je možné vytisknout a 

vypracovat nebo přepsat do 

školních sešitů a vypočítat zde.  
 

 
 
 
 
 

 Výuková videa na youtube: 

 

1. Násobení desetinných čísel 

2. Aritmetický průměr 

3. Zaokrouhlování desetinných 

čísel 

4. Jak zakreslit zlomky na 

číselné ose? 

Přílohy: 

 

Příloha č. 2:  

Pracovní  list_6_12_06 

 

Příloha č. 3: Řešení příkladů_6_11   

(příklady z minulého týdne) 

 

 

Anglický 

jazyk 

 

Z. Libánská 

 

 Téma: Unit 2 – Present  

 continuous 

 

Zadání a řešení naleznete od 

pondělí 1. 6. ve své Google 

Učebně. Poslechová cvičení 

uděláme společně v úterý. 

 

Online lekce: úterý 10:30 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-č.-1-PL-Opakování-číslovek.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-č.-1-PL-Opakování-číslovek.docx
https://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY
https://www.youtube.com/watch?v=lH7IXwj_bs0
https://www.youtube.com/watch?v=lH7IXwj_bs0
https://www.youtube.com/watch?v=Ok5GKvkUOFk
https://www.youtube.com/watch?v=Ok5GKvkUOFk
https://www.youtube.com/watch?v=GzWflKsY4So
https://www.youtube.com/watch?v=GzWflKsY4So
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-č.-2-Pracovní-listy_6_12_06.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-č.-3-Řešení-příkladů_6_11.pdf
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Anglický 

jazyk 

 

M. Kalinová 

 

Wild animals - Unit 2C  

také si procvičíme rozdílné 

použití slovesných časů 

Present simple a Present 

contiunuous 

1. Přepište a doplňte si do sešitu 

tabulku z učebnice 25/5a 

2. Do google dokumentu 

v učebně mi napište další 2 x 

2 věty ze cvičení 25/5b 

3. Přečtěte si článek o 

surikatách (meerkats) a 

zodpovězte si otázky 6/a,b 

(ústně) 

4. Vypracujte referát o svém 

oblíbeném divokém zvířeti, 

vyfoťte a pošlete mi do mailu 

nebo přiložte jako dokument 

do učebny. Rozsah referátu: 

cca 10 vět + obrázek (úkol na 

14 dní) 

5. Udělejte si online cvičení 

s exotickými zvířaty 

 

 

1. Učebnice 25/5a,b 

2. Google dokument v 

učebně 

3. Učebnice 25/6ab  

4. Referát 

5. Exotic animals 

listening 

 

Vstup do učebny 

 

 

 online hodina ve čtvrtek    

 v 10:45   

 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Fyzika 

 Opakování – převody základních   

 fyzikálních jednotek 

převody jednotek 

 

 

Přírodopis 

 

  

 V tomto týdnu se budete   

 věnovat kapradinám, dozvíte   

 se, něco o stavbě jejich těla,  

 výskytu, a zástupcích. 

 

Učebnice strana 89-91. 

Kapradiny. 

 

Kapradiny 2. 

 

 

Zeměpis 

 Pedosféra: půdní obal Země Uč 56-58, PS 31-33 doprovodná ppt. 

(shrnutí) bude v učebně 

 

Online konzultace: Pedosféra, 

půdní obal Země 

Čt 11:30-12:30 6. B  

 

 

 

Dějepis 

 

 Caesar 
str.70 - Caesarovy výboje v Galii 

            Caesar 

str.71 - Oktavián 

najít na YouTube M. Absolonová - 

Teď královnou jsem já (z 

muzikálu Kleopatra) 

 

Mgr. Jana Sýkorová 

jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-exotic_animals-1-uroven/463?source=dashboardTopicPreviewBox
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-exotic_animals-1-uroven/463?source=dashboardTopicPreviewBox
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3ODg1MTI1MDha/tc/NTU3ODg5MTQxNjda
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek#selid
https://www.youtube.com/watch?v=6d8wfx0A_HQ
https://www.youtube.com/watch?v=sPusxLo0wCU

