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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Ludmila Jarešová 6. D 25. 5. – 29. 5. 2020 

PŘEHLED 

Na úvod dalšího týdne samostatného studia vás všechny moc zdravím a přeji vám 
příjemně prožité dny. Počasí venku nás všechny láká k pobytu na vzduchu, v krásné 

jarní přírodě. Využijte proto po splnění školních povinnosti volný čas k aktivitám, na 
které nemáte v průběhu běžných školních dnů čas. Chválím Vás za vaši snahu a 
zodpovědnost s jakou odevzdáváte zadané úkoly. Mějte se hezky a nezapomeňte 

pomáhat doma rodičům. Těším se na setkání v našich virtuálních hodinách…. 

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 Pondělí – středa: 

- samostatné procvičování 

- téma: desetinná čísla 

Úterý – čtvrtek: 

- společné online hodiny 

- téma: soudělná a 

nesoudělná čísla 

- největší společný dělitel 

Pátek: 

- práce bude zadaná 

v Umíme matiku 

- téma: počítání 

s desetinnými čísly 

 

PL – desetinná čísla 

(bude od víkendu dostupný 

v naší virtuální učebně) 

 

- práce s učebnicí a PS 

 

 

 

- samostatné online 

procvičování 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Téma: Unit 2 – Farm animals Zadání a řešení najdete od 

pondělí 25. 5. v Google 

Učebně 6.D v předmětu 

Anglický jazyk. 

Konzultace k zadaným 

úkolům proběhne v pátek 

29. 5. v 10:30 h ve vaší 

virtuální místnosti, kde 

zároveň společně projdeme i 

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

PŘÍRODOPIS Houby - úvod 

Učebnice str. 102-103 - 

přečti si text a prohlédni si 

obrázky. 

Do sešitu si udělej zápis 

podle prezentace. 

Odpověz na otázku, kterou 

máš v Google učebně. 

 

Prezentaci a otázku máš 

ve své učebně. 
Při pobytu v přírodě nebo na 

zahradě se podívej, jestli 

někde neuvidíš růst houby. 

Jestli ano, prohlédni si 

plodnici. 

ZEMĚPIS Opakování Hydrosféra 

Samostudium Pedosféra: 

půdní obal Země 

 

Uč 56-58, PS 31-32 

doprovodná ppt. 

(shrnutí) bude v učebně 

 

Online konzultace: 

Dokončení 

společné kontroly tématu 

Hydrosféra 

 

Út 11:25-12:25 6. D 

DĚJEPIS 

 

Téma: Zápas gladiátorů Učebnice str. 67 

- přečtěte si text 

- nakreslete podle obrázku 

gladiátora (kdo neumí kreslit, 

může obrázek vytisknout a 

nalepit) 

Do zápisu odpovězte na 

otázky: 

1. Jaké používali gladiátoři 

zbraně? 

2. Jak se rozhodnulo, kdo vyhrál 

zápas?  

 

DOPORUČENÉ VIDEO: 

 

Film: Ztracené město 

gladiátorů 

FYZIKA Tepelná roztažnost - 

procvičení 

Vypracuj pracovní list 

Tepelná roztažnost - 

neposílat!  (uložen v Google 

učebně) 

(příští týden vám zašlu list 

vypracovaný, ať si jej 

zkontrolujete)  

Online hodina – pro tento 

týden:  

ČT 28. 5. od 10.30 

         

https://www.youtube.com/watch?v=wlaXwiXjOIo
https://www.youtube.com/watch?v=wlaXwiXjOIo
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Dokončete prosím rozpočítané úlohy v 
Umíme matiku a sledujte i nadále vaše 

školní emaily kvůli instrukcím v 

Google učebně. 

 Dopřejte si v průběhu dne i nějaký druh 
pohybu – procházku, sport, setkávání 

s kamarády. Tvořiví žáci kreslete, 
malujte a vyrábějte. Můžete se svými 

výtvory nám ostatním pochlubit, budeme 

se těšit   

 

Pravidelné online hodiny: 
 

ČJ – pondělí od 14 – 15h 
MT – úterý od 14 – 15h 
        čtvrtek od 14 – 15h 

Z – úterý od 11.25h 
AJ – pátek od 10.30h  

 

 

Ludmila Jarešová 

Třídní učitelka 6. D 


