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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jana Sýkorová 6. B 25. - 29. 5. 2020 

Milé děti, 

blíží se pomalu konec května a my stále nemůžeme do školy. Náhradou jsou vám online 

hodiny v různých předmětech, kterých se můžete podle svých možností a potřeb 
zúčastňovat. Jsem moc ráda, že se spolu při češtině setkáváme v poměrně hojném 
počtu, a zároveň zvu ty, kteří zatím odolávají, aby tyto konzultační hodiny využili.  

Zároveň předpokládám, že jste se již všichni přihlásili do Umime to, mimo angličtiny a 

matematiky budete zde dostávat úkoly i z češtiny.                                                                        

                                                                                           Jana Sýkorová 

 Předmět Pokyny pro děti Zdroje  
(úkoly, zadání apod.) 

 

 

Český jazyk 

 

Číslovky  

Druhy číslovek: druhové 

                          násobné  

 

str. 106/10 a) 

str. 106/11 

  

                  

 

 

str. 105 -  hnědý rámeček 

str. 106 -  hnědý rámeček 

 

napsat do sešitu 

napsat do sešitu 

 

Ještě připomínám těm, kteří    

neodevzdali četbu za duben a PL -  

Opakování zájmen, aby tak  

urychleně učinili. 

 

 

 

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. Dělení desetinných čísel 

číslem desetinným 

3. Zaokrouhlování desetinných 

čísel 

Přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Pracovní list_6_11_05 

Příloha č. 2 - Řešení příkladů_6_10   

(příklady z minulého týdne) 

 

 

Anglický 

jazyk 

 

Z. Libánská 

 

 Téma: Unit 2 – Farm animals 

 

Zadání a řešení naleznete od 

pondělí 25. 5. ve své Google 

Učebně. Poslechová cvičení uděláme 

společně v úterý. 

Online konzultace tento týden 

výjimečně nebude. Děkuji za 

pochopení. 

 

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=Ok5GKvkUOFk
https://www.youtube.com/watch?v=Ok5GKvkUOFk
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Pracovni-listy_6_11_5.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/6B_Reseni-prikladu_6_10.pdf
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Anglický 

jazyk 

 

M. Kalinová 

Dobrý den, tento týden 

začneme Unit 2C – My 

favourite animals 

1. Projděte si zvířata v učebnici 

na straně 24/1a. Ta, jejichž 

názvy bezpečně neznáte si 

vypište do slovníčku. 

2. Napište mi do Google 

dokumentu v učebně dalších 

10 divokých zvířat (můžete 

použít slovník). Dále mi 

odpovězte na otázky 24/3.  

3. Přečtěte si text o Liamovi 

24/4 

4. Vypracujte 3 online 

worksheety 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz  

1. Učebnice 24/1a 

2. Učebnice 24/2 a 3 + Google 

dokument v učebně 

3. Učebnice 24/4 

4. Animals worksheet 1 

Animals worksheet 2 

Animals worksheet 3 

 

Vstup do učebny 

 

Ráda se s vámi uslyším 

v online hodině v úterý 

v 10:40, kde probereme 

zadanou práci.  

 

 

Fyzika 

  

 Tepelná roztažnost - procvičení 

vypracuj pracovní list Tepelná 

roztažnost - neposílat!             

(uložen v Google učebně) 

Online konzultace v pátek od 10 

hod. - sejdeme se nad pracovním 

listem 

(příští týden vám zašlu list 

vypracovaný, ať si jej zkontrolujete) 

 

 

Přírodopis 

 

 V tomto týdnu se seznámíte   

 s plavuněmi a přesličkami 

Učebnice strana 87-88 

Plavuně a přesličky. 

 

V google učebně budete mít 

k tomuto učivu zase malou 

otázku. 

 

 

Zeměpis 

 Opakování Hydrosféra 

 

 Samostudium Pedosféra: půdní  

 obal Země 

Uč 56-58, PS 31-32 doprovodná ppt. 

(shrnutí) bude v učebně 

 

Online konzultace  

Čt 11:30-12:30: Dokončení 

společné kontroly tématu 

Hydrosféra 

 

 

 

Dějepis 

 

 Spartakovo povstání - 2. část   

 

 

 

 Olympijské hry 

 

 

str. 67 - Jak vypadali gladiátoři 

(nakreslit do sešitu a vypsat, jaké 

bylo vybavení gladiátorů, jak a kde 

bojovali) 

vypracovat ve formě referátu nebo 

prezentace (vlajka, symboly) 

alespoň 10 jmen olympijských 

vítězů 

zpracování dle uvážení, zda novější 

nebo starší OH, popř. kde se konaly 

termín odevzdání - do 7. 6. 2020 

Mgr. Jana Sýkorová, jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wild_animals/Zoo_eo170908uh
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/Wild_Animals_sv64839fn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/Esl_Listening_rf2365jd
https://classroom.google.com/u/5/w/NjUyNjMyNTI2MTVa/tc/NTYyMDE3OTk5OTFa
https://www.youtube.com/watch?v=5LOQnxkpYDU

