
6.třída – úkoly – 8. týden (29.4. - 6.4.2020)  
 
M 

● Pracuj s Google Classroom - VIDEONÁVODY k práci na Google najdeš tady: 
bit.ly/videonavody-zsjaromerice 
Pokud máš problémy s připojením k internetu, udělej úkoly jen písemně 

● Výklad: 
Tento týden se nauč poznávat bez počítání, čím jsou dělitelná různá (i velká) čísla. 
Abys to dokázal/a, musíš se naučit pravidla, kterým se říká ZNAKY DĚLITELNOSTI. 
Přehled těchto pravidel a jejich používání najdeš ve videu a v obrázku.  
- Pusť si video nebo si přečti v učebnici na str.43 - 48 hlavně modré a oranžové 
rámečky. Zkus vše pochopit a co nejvíc si zapamatovat. 
https://www.youtube.com/watch?v=o31ToUvLduY 
- Do školního sešitu si napiš menší nadpis ZNAKY DĚLITELNOSTI a nalep si (nebo 
překresli) obrázek s jednotlivými znaky.  
- Nauč se zpaměti znaky dělitelnosti čísel 2,3,4,5,6,9,10. Pomůže ti v tom aplikace 
quizlet (odkaz dole) nebo papírové kartičky. 
https://quizlet.com/360134096/znaky-delitelnosti-flash-cards/?x=1jqt 

● Povinná část:  
V pracovním sešitě MODRÝ 2.díl vypočítej tato cvičení: 
106 - celá strana 

● Nepovinná část: 
107/ celá strana (Céčka nemusíš, ale můžeš :-) 

● Můžeš splnit výzvu z kurzu VÝZVY na Google Classroom. 
 
ČJ - úkoly máte v papírové verzi 

AJ -  pracujte dle pokynů ve složce 
  
Př - nalepte si zápis „Chrostíci, dvoukřídlí a brouci“ do sešitu a z přiložené prezentace se 

naučte poznávat zástupce. Až je budete umět, udělejte si kvíz v Google classroomu. 

Fy - nalepte si zápis „Zdroje napětí, využití el.proudu“ do sešitu a pomocí zápisu vypracujte 

v PS str. 53/cv. 2,3, str. 54/cv. 6,7 

Z - úkoly máte v papírové verzi (nalepte do sešitu a naučte se) 

D - Dostali jste vytištěný zápis na téma Řecká kultura a vzdělanost. Pečlivě si ho přečtěte a 
nalepte do sešitu.  
V Classroom máte zápis také. Dále tam najdete povídání o řeckém divadle a o olympijských              

hrách. Zahrajte si Kahoot, kde si zopakujete vědomosti o starověkém Řecku. Správně            

seřaďte jednotlivá období řeckých dějin na časovou přímku a vyplňte přiložený pracovní            

list.  

Kdo nebude pracovat v Classroom, vyplní přiložený pracovní list, vyfotí a pošle na můj             

Messenger. 
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