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PŘEHLED 

 Všechny vás moc zdravím vy moje „ovečky“! Víte, že již s týdenními plány vstupujeme 

do druhé desítky – ano už je to tak. Takže vám přeji hodně sil a prosím ještě vydržte a pracujte 

na zadaných úkolech jako dosud, abyste si co nejvíce procvičili dané učivo a neměli problémy 

v dalších ročnících. Ale já věřím, že vy se nevzdáte a budete pracovat do konce na 100%! Mějte 

se moc hezky a těším se na on-line setkáních/výuce. A doufám, že třeba i osobně v červnu ve 

škole. 

 

Kateřina Bačová 
                                              

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Podmět 

Podívejte se na video o podmětu a 

vypracujte do sešitu mluvnice 

cvičení z učebnice 

Úterý: Podmět a přísudek  

Cvičení najdete na Umíme to 

(získejte nejméně tři štíty) 

Středa: Opakování zdvojených 

souhlásek 

Cvičení opět najdete na Umíme to 

Čtvrtek: Čtení s porozuměním 

Superholky 

Pracovní list najdete v Učebně 

Pátek: Čtení 

Dnešní čas na češtinu věnujte čtení 

nějaké hezké knížky 

Pondělí: 

Video Podmět 

učebnice 114/1 

 

Úterý a středa: 

Vstup do Umíme to 

MATEMATIKA Povrch krychle a kvádru – 

pojem, jednotky, výpočet 
   vypracovat v pracovním sešitě: 

200/15 a 16, 202, 203, 204/6 a 7 

v učebnici: 125/2 a 4, 127/5 a 6   

ANGLICKÝ 

JAZYK 

pí.uč. 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 doku-

mentu v učebně dalších 10 di-

vokých zvířat. Dále mi odpově-

zte na otázky 24/3.  

3. Přečtěte si text o Liamovi 24/4 

4. Vypracujte 3 online worksheety 

 

 

 

1.učebnice 24/1a 

2.učebnice 24/2 a 3  

       + dokument v učebně 

3.učebnice 24/4 

4.Animals worksheet 1 

  Animals worksheet 2 

  Animals worksheet 3 

https://www.youtube.com/watch?v=YBK0gvrRD4g
https://www.umimeto.org/
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
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

pí.uč. Melníková 

1. Vocabulary revision and 

practice 

2. Revision of tenses  

 

3. Reading practice 

Vstup do učebny 

 

Exotic animals  

Exotic animals 2 

 

Sentence correction – go to GC and 

do the task 

 

Read the text and answer the que-

stion – the text is in GC 

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. 

DĚJEPIS Gladiátoři – samostatná práce, 

učebnice 67 (+ internet) 
Nakresli obrázek gladiátora 

(nebo jej můžeš vzíti z inter-

netu) do sešitu a doplň - jaké 

měli zbraně a jak se rozhodovalo 

o vítězi těchto zápasů. 

Referát – zaslat na e-mail  

do 5.6, přesné pokyny níže  

FYZIKA 

 

Opakování - změna objemu při 

zahřívání či ochlazování  
vypracuj pracovní list Teplotní 

roztažnost - neposílat! 

(příští týden vám zašlu list   

 vypracovaný, ať si jej 

zkontrolujete) 

ZEMĚPIS Opakování Hydrosféra 

(na on-line hodině) 

Pedosféra - půdní obal Země 

učebnice strana 56 - 58, PS 31 - 32 

(doprovodná prezentace bude 

v Google učebně) 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Referát z dějepisu na téma „Olympijské 

hry“ 
Hlavní body: od kdy se pořádají, základní 

symboly, základní informace o několika  

významných sportovcích, sportovní disciplíny…  

 

Upřesňující informace: 

On-line setkání/výuka: 

Anglický jazyk: skupina pí.uč. Kalinové čtvrtek od 10 hodin, skupina pí.uč. Melníkové 

středa od 10.30 hodin 

Matematika: úterý od 11 hodin a čtvrtek od 13.30 hodin 

Český jazyk: úterý od 10.30 hodin a čtvrtek od 14 hodin. 

Zeměpis: pondělí od 11.30 hodin. 

 

 

https://classroom.google.com/u/5/w/NjU3MTE5NTk3MTRa/tc/NzI0MTk3MjMyMTha
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-exotic_animals-1-uroven?source=explicitKC
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-exotic_animals-1-uroven?source=explicitKC
https://www.youtube.com/watch?v=5LOQnxkpYDU
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Můžete se kouknout na výkladová videa k teplotní změně délky a objemu těles: 

https://www.youtube.com/watch?v=v3syuYX5RJc 

https://www.youtube.com/watch?v=EXYIyyZWEhA 

https://www.youtube.com/watch?v=VT3g9tWOS7g 

 

Dějepis - najděte si na internetu film Spartakus a koukněte se na něj. 

 

 

Kateřina Bačová 

Třídní učitelka 6. C 

https://www.youtube.com/watch?v=v3syuYX5RJc
https://www.youtube.com/watch?v=EXYIyyZWEhA
https://www.youtube.com/watch?v=VT3g9tWOS7g

