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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jana Sýkorová 6. B 8. - 12. 6.2020 

 

Milé děti, 

nastává asi největší změna v poslední době, otevření 2. stupně pro zájemce 
konzultačních hodin ve škole. Jsem moc ráda, že jste této nabídky využili a že se v 

pondělí s většinou z vás sejdeme. Zároveň budou probíhat  online hodiny, z češtiny a 

matematiky v původních termínech. Ostatní informace předám co nejdříve.                                                                     

                                                                                           Jana Sýkorová 

  

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

 

 

Český jazyk 

 

Souhrnné opakování druhů 

slov                 

 

Odpovědět na otázky na str. 111 

do sešitu a obodovat dle pokynů.  

  

Konzultace ve škole - pondělí 8. 

6. 1. hod. 

Konzultace online - pondělí 8. 

6. od 10 - 11 hod. 

 

 

Matematika 

 
 

Řešení jednoduchých rovnic 

(opakování). 

 

Příklady na tento týden jsou opět 

zadány formou pracovních listů. 

Je možné vytisknout a 

vypracovat nebo přepsat do 

školních sešitů a vypočítat zde.  

Pracovní list_6_13_07  

 
 

  

Výuková videa na youtube: 

 

1. Rovnice pro začátečníky 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Pracovní 

list_6_13_07 

 

Příloha č. 2 - Řešení příkladů_6_12   

(příklady z minulého týdne) 

 

 

Anglický 

jazyk 

 

Z. Libánská 

 

 Téma: Unit 2 – Present   

 continuous 

 (zápor + otázka) 

 

 

 

Zadání a řešení naleznete od 

pondělí 8. 6. ve své Google 

Učebně. Poslechová cvičení 

uděláme společně v úterý. 

 

Online lekce: úterý 10:30 

 

Anglický 

jazyk 

 

M. Kalinová 

 

Téma: My favourite animals 

(Unit 2C).  

1. Vypracujte prosím všechna 

cvičení ve vašem workbooku 

na stranách 18 a 19 

2. Dokončete referát o 

oblíbeném divokém zvířeti 

(někteří již poslali) 

3. Vypracujte online cvičení na 

přítomné časy 

4. Vypracujte online cvičení na 

slovní zásobu (zvířata) 

 

 

1. Workbook str. 18 a 19 

2. Referát vyfoť a pošli nebo 

ulož v učebně 

3. Present simple vs. Present 

continuous exercise 

4. Vocabulary exercises - 

Animals 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/6B_Pracovní-listy_6_13_7.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/6B_Pracovní-listy_6_13_7.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/6B_Řešení-příkladů_6_12.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
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S těmi, co přijdou příští týden 

do školy, proberu práci ve 

středeční hodině angličtiny. 

Pokud nenapíšu jinak, 

zachováme i naše pravidelné 

čtvrteční online setkání. 

 

marketa.kalinova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 Vstup do učebny 

 

 

 

 

Fyzika 

  

Hustota – přečíst si danou látku, 

zkusit otázky a úlohy za látkou  

  

 

Výpisky z učebnice str. 86 - 89 

 

 

Přírodopis 

 

  

 Semennými rostlinami –  

 jinany, cykasy a jehličnany 

 

Učebnice strana 92-99 

 

Cykasy a jinany. 

Jehličnany. 

 

V google učebně budete mít 

poslední jednoduché otázky. 

 

 

Zeměpis 

  

Pedosféra: Půdní druhy a 
půdní typy 

 

Uč 56-61, kontrola PS 32-33 
doprovodná ppt. (shrnutí) bude v 

učebně 

 

 

Dějepis 

 

 Konec římské republiky - 2. 

část 

Učebnice str. 71 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Můžete se podívat na výkladová videa a pokusy k hustotě: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Yej62_-fAac 

https://www.youtube.com/watch?v=B33_IsxKEqk  

https://www.youtube.com/watch?v=yfsr5WdIK-c 

https://www.youtube.com/watch?v=qxhvgqTv0Ns - shrnutí 

 

 

 

 

Mgr. Jana Sýkorová 

jana.sykorova@kamenka-celakovice.cz 

 

mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3ODg1MTI1MDha/tc/NTU3ODg5MTQxNjda
https://www.youtube.com/watch?v=tDpBKxWgmCs&t=667s
https://www.youtube.com/watch?v=fCi15bbN3ZM
https://www.youtube.com/watch?v=YsUOxpUAmBA
https://www.youtube.com/watch?v=Yej62_-fAac
https://www.youtube.com/watch?v=B33_IsxKEqk
https://www.youtube.com/watch?v=yfsr5WdIK-c
https://www.youtube.com/watch?v=qxhvgqTv0Ns

