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 Začíná květen, měsíc plný rozkvetlých stromů a rostlin na zahrádkách i ve volné 
přírodě. Při procházkách se chraňte rouškou, ale jinak se snažte při pěkném počasí 

nezapomenout na své zdraví a proběhněte se venku. 

 Nezapomeňte ale také na školu, kterou si rozvrhněte do jednotlivých dnů, 

abyste každý den něco splnili. V těchto dnech také chci po vašich rodičích, aby mi 
napsali, na jaký druhý cizí jazyk se budete v sedmém ročníku hlásit. Promluvte si o 

tom s nimi. V pondělí se sejdeme v 10 hodin na konzultační hodině. 

 

PŘEDMĚT POKYNY ZDROJE 

ČESKÝ JAZYK   Skloňování zájmen on, ona, ono 

   

  96/3 - ústně 

  96/6 – písemně do ŠS 

  97/7 a) - ústně 

Uč str. 95 – přehled v hnědém 

rámečku 

Pomoci si vzory ten, ta, to 

 

Pomoci si vzorem ta 

 

MATEMATIKA Souhrnná cvičení 

 

Jelikož nemáte u sebe PS 3, jsou opět 
příklady z PS 3 zadány formou pracov-

ních listů. Je možné vytisknout a vypra-
covat nebo přepsat do školních sešitů a 
vypočítat zde. 

Pracovní list_6_8_02 

 

  Výuková videa na youtube: 

 

1. Jednotky obsahu 

 

2. Jednotky délky 

 

3. Jednotky hmotnosti 

 

4. Počítání s úhly 

 

 

Přílohy: 

 

Řešení příkladů_6_7   

Příloha č. 2 

(příklady z minulého týdne) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Z. LIBÁNSKÁ 

Téma: Unit 1 - Revision 

Present simple 

Veškeré instrukce naleznete od 

pondělí 4. 5. ve své Google 

Učebně. 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-1-Pracovní-listy_6_8_02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY
https://www.youtube.com/watch?v=WT_opnFlNzs
https://www.youtube.com/watch?v=euNqCRiFDA0
https://www.youtube.com/watch?v=ITyFVCvxIHs
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-2-Řešení-příkladů_6_7.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-1-Pracovní-listy_6_8_02.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY ZDROJE 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Dobrý den, tento týden budeme 

pokračovat v procvičování přítom-

ného času průběhového (Pre-

sent continuous) 

1. Vypracujte stranu 15 ve 

workbooku (kdo neztratil CD, 

udělejte i poslech) 

2. Vypracujte online cvičení na 

umimeanglicky.cz (viz odkazy) 

Ráda se s vámi uslyším i v online 

hodině ve čtvrtek. 

marketa.kalinova@kamenka-cela-

kovice.cz 

   1. Present continuous exercise   

   2. Present continuous exercise  

   3. Present continuous exercise  

 

  Vstup do učebny 

 

 

DĚJEPIS Provincie – zdroj bohatství Uč str. 63 

Pročíst vše, co je modře 

ZEMĚPIS Hydrosféra - vodní obal Země: Co 

je hydrosféra, jakou podobu a 

formu má voda na Zemi, proč je 

důležitá 

 

Uč 46-49, PS 26-27 doprovodná 

ppt. (shrnutí) bude v učebně 

Online konzultace: Opakování a 

upevnění učiva Vítr a proudění at-

mosféry 

Čt 11:30-12:30 

PŘÍRODOPIS V tomto týdnu se seznámíte se 

sinicemi a řasami-stélkatými 

rostlinami 

Učebnice strana 77-80. 

   Sinice. 

Všestranné vodní řasy. 

FYZIKA Teplota - procvičení vypracuj pracovní list Teplota 

- neposílat! 

(příští týden vám zašlu list 

vypracovaný, ať si jej 

zkontrolujete) 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Možno neustále dle zájmu procvičovat na Umime to 

 

Mgr. Jana Sýkorová 

jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz  

 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-1-uroven/835
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-continuous-double-consonant/402
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-continuous/445
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU3MTE5NTk3MTRa/tc/NzI0MTk3MjMyMTha
https://www.youtube.com/watch?v=1ZDgUrxfKBs
https://www.youtube.com/watch?v=OKXSpA0Vnd4
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-3-Teplota.pdf
mailto:jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz

