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PŘEHLED 

Zdravím vás v předposledním týdnu tohoto školního roku, který byl opravdu velmi 

netradiční, ale doufám, že časem vše potřebné, co jste třeba zcela nezvládly, snadno doženete 

– nebojte, všichni učitelé budou v příštím roce určitě hodně opakovat a věci z II. pololetí tohoto 

„nevšedního“ školního roku vám jistě rádi osvětlí a připomenou. Chválím žáky, kteří jsou ve 

školních lavicích a snaží se pracovat dle pokynů vyučujících, ale také chválím děti doma, které 

nepolevily a pracují dle svých možností. Pokud by ti, co nechodí na konzultace              do školy, 

cokoli potřebovali = napište – zavolám vám, či si uděláme samostatné on-line setkání a 

potřebné probereme. Takže hodně sil do dalšího týdne všem a držte se!     Bačová 

 
                                              

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Určování zájmen 

Cvičení najdete na Umímeto 

Úterý: Výrazy z oblasti hudby – 

rozšiřování slovní zásoby 

Pouštíte si při dělání domácích 

úkolů hudbu? Jak si o ní 

s kamarády povídáte? Podívejte se 

na video.  

Středa: Skloňování zájmen 

Vyplňte on-line cvičení 

Čtvrtek: Pozdravy – rozšiřování 

slovní zásoby 

Pozdrav je běžná věc, kolikrát 

denně jej asi vyslovíme? Přitom je 

na něm tolik zajímavého. Podívejte 

se na video. 

Pátek: Komiksy 

Navážeme na slohový úkol 

z předminulého týdne, v němž jste 

vyprávěli příběh podle obrázků. 

Dnes se můžete vyřádit na 

stránkách s komiksy. Přečtěte si 

krátké komiksy nebo si dokonce 

sami nějaký vytvořte. 

Pondělí: 

Vstup do Umíme to 

Úterý: 

Video Výrazy z oblasti hudby 

 

 

 

Středa: 

Cvičení skloňování zájmen 

Čtvrtek: 

Video Pozdravy 

 

 

 

Pátek: 

Komiksy 

MATEMATIKA Trojúhelník – vnitřní úhly, 

těžnice, výšky, střední příčky 
   vypracovat v pracovním sešitě  

   221/1, 2; 223/1; 224; 226/1;   

   227/2, 4; 228; 229/1; 230/3  

https://www.umimeto.org/
https://edu.ceskatelevize.cz/neologismy-v-oblasti-moderni-hudby-5e4422ade173fa6cb524ad52
http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_sklonovani.php
https://edu.ceskatelevize.cz/pozdravy-5e442265e173fa6cb524abb1
https://www.rexo.cz/komiksy/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

pí.uč. Kalinová 

Animals a dále budeme 

procvičovat i přítomné časy 

1. Přečtěte si krátké texty o zvířa-

tech a odpovězte na kontrolní 

otázky  

2. Vypracujte online cvičení na pří-

tomné časy (výběr odpovědí) 
 

3. Vypracujte online cvičení na pří-

tomné časy (vpisování správné 

odpovědi) 
 

4. Do google dokumentu v učebně 

mi napište o členech vaší ro-

diny, co dělají každý den a co  

dělají zrovna dnes.  
 

pí.uč. Melníková 

1. Subject/Object pronouns 

 

2. Practice 

3. Online practice 

 

 

 

 

1.Animals - reading exercises 

 

2.Present simple vs. present con-

tiuous 1 

3.Present simple vs. present conti-

nuous 2 

 

4.Google dokument v učebně 

 Vstup do učebny 

 

 

1.WKBK p. 73 – Osobní zájmena 

v podmětu a předmětu, pročtěte si 

a tabulku přepište do sešitu (more 

info in GC) 

2.Wkbk p. 20/ ex. 3, p.20 /ex.4 

3.Přehled 

Cvičení 1 

PŘÍRODOPIS Čeká Vás poslední téma – ¨ 

Jehličnaté dřeviny a jejich 

společenstva 

učebnice strana 100 - 101 

Les. 

V Google učebně jsou poslední 

otázky k učivu už z minulého 

týdne. 

DĚJEPIS Konec Římské republiky videa: 

Olympijské hry 

Římané u nás 

FYZIKA 

 

Výpočet hustoty a hmotnosti- 

přečíst si dané učivo, zkusit otázky 

a úlohy za látkou 

vyplnit opakovací test v Google 

učebně (Věřím, že ho lehce 

zvládnete - držím palce!) 

ZEMĚPIS Biosféra- živý obal Země 

 

 učebnice 63 - 72, PS 35 - 36 

 (doprovodná prezentace bude  

  Google učebně) 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Kdo ještě nepřidal p. uč. Jarešové 
práce z Pč, tak prosím v pondělí 15.6.              

– máte s ní ve škole konzultaci.  

Zdravím všechny děti, co zůstaly doma!!! 

https://www.umimeanglicky.cz/reading-animals/11
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous-1-uroven/2408
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous-1-uroven/2408
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-simple-vs-continuous-1-uroven/1264
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-simple-vs-continuous-1-uroven/1264
https://classroom.google.com/u/5/w/NjU3MTE5NTk3MTRa/tc/NzI0MTk3MjMyMTha
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-personal-pronouns
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-personal-pronouns-1-uroven/2893
https://www.youtube.com/watch?v=hjuigL6eIss
https://edu.ceskatelevize.cz/staroveke-olympijske-hry-5e441eb8d76ace2c451dde28
https://edu.ceskatelevize.cz/rimane-u-nas-5e441f12d76ace2c451de15f
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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  

Český jazyk: úterý od 10.30 hodin  

Pokud by ti, co nechodí na konzultace do školy, cokoli potřebovali z čehokoli vysvětlit, 

napište – zavolám či si uděláme samostatné on-line setkání a potřebné probereme.  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Můžete se kouknout na výkladová videa k výpočtu hustoty a hmotnosti: 

https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI 

https://www.youtube.com/watch?v=dJWjtX_k1ps 

https://www.youtube.com/watch?v=ZohEP-01JyA 

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

 

Na webu České televize jsou velice zajímavá videa ke všem předmětům a z různých 

oborů – zkuste se tam prosím podívat, určitě vás něco zaujme.  

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/2-stupen-zs 

 

 

 

 

Jméno a příjmení Kateřina Bačová 

Třídní učitelka 6.C 

https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI
https://www.youtube.com/watch?v=dJWjtX_k1ps
https://www.youtube.com/watch?v=ZohEP-01JyA
https://www.youtube.com/watch?v=qxhvgqTv0Ns
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/2-stupen-zs

