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Milé děti, 

dostáváte další přehled učiva. Chválím vás za vaši snahu a také za vaši přítomnost na 
on-line hodinách. Kdo jste ještě tyto konzultační hodiny nevyužili, vřele doporučuji. 

Máte možnost prodiskutovat se svými učiteli nové učivo a se zeptat na to, co vám není 

jasné. Uvědomujeme si, že učit se doma bez přítomnosti pedagoga není nic snadného. 

Zároveň prosím rodiče, aby nezapomněli na naši on-line rodičovskou schůzku, která se 

koná ve středu 20. 5. od 18 hod. 

Jana Sýkorová 

  

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

Český jazyk Číslovky  

Druhy číslovek: základní 

                          řadové 

  

102/5   

103/7 

 

                  

str. 101 - hnědé rámečky  

str. 101 - 102 

str. 103 

 

napsat do sešitu 

napsat do sešitu 

 

Příloha č. 1: PL Opakování zájmen 

 

Matematika Souhrnná cvičení 

 

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. Povrch krychle 

2. Povrch kvádru 

3. Jednotky obsahu 

 

Příloha č. 2: Pracovní list_6_10_04  

 

Příloha č. 3: Řešení příkladů_6_9   

 

(příklady z minulého týdne) 

Anglický 

jazyk 

 

Z. Libánská 

Téma: Unit 1 – Progress 

check 

 

 

Veškeré instrukce naleznete od 

pondělí 18. 5. ve své Google 

Učebně.  

Online konzultace: úterý 10:30 

Anglický 

jazyk 

 

M. 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. 

1. Poslech učebnice 23/5 

2. Workbook str.16 a 17 

3. Present continuous 

questions exercise 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-č.-1_PL-Opakování-zájmen.docx
https://www.youtube.com/watch?v=hz4WWhgQQQA
https://www.youtube.com/watch?v=VrMSFFn15Oo
https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-č.2_Pracovní-listy_6_10_04.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Příloha-č.3_Řešení-příkladů_6_9.pdf
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


2 

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 ve čtvrtek, 

kde probereme zadanou 

práci.  

 

Vstup do učebny 

 

 

 

 

 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

 

Fyzika 
Změna objemu při zahřívání či 

ochlazování – přečíst si danou 

látku 

výpisky z učebnice str. 100 - 105

  

(příští týden z tohoto tématu 

bude pracovní list na procvičení) 

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  k mechorostům. 

Zeměpis Hydrosféra - vodní obal Země:  

Pohyb vody na Zemi, příliv,  

odliv, odtok, povodí, úmoří 

Uč 50-54, PS 28-29  

doprovodná ppt. (shrnutí) bude  

v učebně 

Online konzultace: Prvky a 

procesy v hydrosféře, 

kontrola probraného tématu 

v PS 

Čt 11:30-12:30 

Dějepis Spartakovo povstání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Mgr. Jana Sýkorová 

Třídní učitelka 6. B 

jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3ODg1MTI1MDha/tc/NTU3ODg5MTQxNjda
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.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=oRmQGN-ICV4
https://www.youtube.com/watch?v=oRmQGN-ICV4

