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PŘEHLED 

 Všechny zdravím a věřte, že již jsme více jak 2 měsíce doma – naposledy jsme se viděli                   

ve školních lavicích v úterý 10. března (vzpomínáte na hravou fyziku s dominem, lotem                 

či přebíjenou s většími jednotkami?) a on-line výuka začala 16. března, to to ale utíká,                

co děti? Jsem ráda, že vás většinu (bohužel jsou stále jedinci, kteří nepracují) mohu pochválit, 

že se naplno věnujete přípravě do školy - plníte své povinnosti v Google učebně, vypracováváte 

vybrané příklady na webu Umimeto.org a zejména se zúčastňujete ve velkém počtu on-line 

výuky/setkání, které doufám, jsou pro vás velkým přínosem. Připomínám, že stále platí (a jsem 

ráda, že to využíváte) pokud budete potřebovat jakoukoli pomoc či radu, napište mi a budeme 

věc společně řešit. Mějte se moc hezky, těším se na vás v úterý na matematice.  

        Bačová 
                                              

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Přísudek 

Vypracujte cvičení v učebnici do 

sešitu mluvnice.  

 

Úterý: Shoda podmětu 

s přísudkem 

Úkol najdete v Google učebně. 

 

Středa: Koncovky přídavných 

jmen 

Úkol najdete na stránkách  

Umímeto.org 

 

Čtvrtek: Čtení s porozuměním 

Opouštíme téma bajek, ale 

zůstáváme u zvířátek! Úkol najdete 

na stránkách Umímeto.org 

 

 

Pátek: Kdybych mohl(a) být 

zvířetem… 

Zkuste si promyslet, jakým 

zvířátkem byste chtěli být a proč. 

V on-line hodině si o tom 

popovídáme! (Nebojte se být 

originální, na světě je spousta 

nejrůznějších zajímavých živočichů, 

nejen kočičky a pejskové!) 

Pondělí: 

učebnice strana 113 cvičení 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středa a čtvrtek: 

Vstup do Umímeto 

 

 

MATEMATIKA Objem krychle a kvádru  

výpočet 
   vypracovat v pracovním sešitě:     

195, 196, 198/6 a 7  

a z učebnice: 123/3 - 5  

(co jsme nestihli při on-line výuce)  

https://www.umimeto.org/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

pí.uč. 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. Zkuste 

sami doplnit, co by se hodilo do 

dialogů. Poté si poslechněte 

správné řešení. 

2. Vypracujte prosím všechna cvi-

čení ve workbooku na stranách 

16 a 17 

3. Vypracujte online cvičení na 

Present contiunuous questions 

 

pí.uč. Melníková 

This week we are going to practise 

present tenses 

1. Online practice 

 

2. Quiz  

 

3. Reading and speaking 

 

 

 

 

 

 

 

1. Poslech učebnice 23/5 

2. Workbook str.16 a 17 

3. Present continuous questions 

exercise 

Vstup do učebny 

 

 

 

 

 

 

1.Present tenses questions and ne-

gatives 

Stories 

2.Quiz in GC  

– complete the exercises 

3.SB p. 25 ex. 6 a, b – read the 

text and decide if the the senteces 

are True of False 

PŘÍRODOPIS 
 Cévnaté rostliny  

-stavba těla 

 

učebnice strana 85 - 86 

Pro doplnění informací se podívejte 

na tyto odkazy: 

Kořen 

Stonek 

List 

V Google učebně budete mít zase 

otázku - mechorosty. 

DĚJEPIS Spartakovo povstání  

   -učebnice strana 65 - 68 

K tomuto tématu se vztahuje 

heslo: Morituri te salutant 

   -pokus se zjistit, co dané heslo 

znamená a kdy bylo pronášeno 

(zapiš si daný pojem a jeho 

vysvětlení do sešitu). 

Možná ti napoví video: 

Daniel Landa-Morituri te salutant 

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
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU3MTE5NTk3MTRa/tc/NzI0MTk3MjMyMTha
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tense-questions-negatives-1-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tense-questions-negatives-1-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/dictate-present-simple-tense-1-uroven/184
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
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

FYZIKA 

 

Změna objemu při zahřívání              

či ochlazování – přečíst si danou 

látku v učebnici 

výpisky z učebnice str. 100 - 105  

(příští týden z tohoto tématu bude 

pracovní list na procvičení) 

ZEMĚPIS Hydrosféra - vodní obal Země: 

Pohyb vody na Zemi, příliv, odliv, 

odtok, povodí, úmoří. 
 

učebnice strana 50 - 54, PS 28 - 29 

(doprovodná prezentace – shrnutí, 

bude v Google učebně) 
Online konzultace: Prvky a procesy 

v hydrosféře, kontrola probraného 

tématu v PS 

 

POŽADAVKY 

 

POZNÁMKY 

 Hýbejte se! Neseďte jen u PC ….  

 

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. 

 

 

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 

 

 

 

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

