
6.třída – úkoly – 4. týden (1.4. - 8.4.) 
 
M 

● Pracuj s Google Classroom - instrukce najdeš na listu, který už máš nejspíš doma :-) 
Pokud máš problémy s připojením k internetu, udělej úkoly jen písemně 

● Povinná část: V pracovním sešitě MODRÝ 2.DÍL spočítej tato cvičení: 
85/A-1, 86/A-2, 87/celá strana, 88/A-8 

● Nepovinná část: V pracovním sešitě MODRÝ 2.DÍL spočítej tato cvičení: 
86/A-3, 89/celá strana, 90/celá strana 

● Místo nepovinné části můžeš splnit výzvu z kurzu VÝZVY na Google Classroom. 
 
ČJ – úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● pracovní listy č. I, III 
● diktáty č. 1, 2, 3, 4 z kopie (poproste někoho z rodiny, aby vám je nadiktoval, sami si 

je pak opravte a opravené věty si znovu napište). Diktáty pište na pracovní listy 
zezadu nebo do sešitu čj-mluvnice 

● učebnice s. 125 – Popis pracovního postupu – pročíst si a napsat popis (návod) ke 
hře Člověče, nezlob se (co ke hře potřebujete, jak se začíná, hraje atd.) Začněte 
osnovou.  

● číst vybranou knihu, udělat zápis do čtenářského deníku  

Řešení zveřejním na webu, pracujte podle svých možností, když vám něco nepůjde nebo 
nebudete všechno stíhat, nevadí. Průběžně si doplňujte v pracovním sešitě to, co jsme 
vynechali.  

Kopie, napsané diktáty ani sloh nebudu známkovat, ale budu je chtít vidět, až zase budeme 
chodit do školy.  

Když budete potřebovat, napište mi na bbohatcova@seznam.cz, nebo FB nebo volejte na 
tel.:723259985.  

AJ 
● - pracovní listy 
● - opakování slovíček 3A, 3B, 3C, 3D (včetně Culture) 
● - opakování nepravidelných sloves - všechna z přední strany pracovního sešitu (u 

nových sloves si vytvořte kartičky) 
● - napsat ve Wordu dopis z domova a poté ho zaslat mailem na 

bohatcovar@gmail.com 
(dopis bude obsahovat oslovení, popis programu všedního dne - co doma děláte - v 
přítomném čase prostém/průběhovém, rozloučení) - kdo už zaslal, má splněno 

  
Př úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● nalep si do sešitu zápis na Hmyz s proměnou nedokonalou a přečti si jej  

● nauč se zástupce hmyzu s proměnou nedokonalou z přiložené prezentace 

● jestli chceš, podívej se na krátké video o krtonožce: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230

550006-krtonozka/titulky 
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● dobrovolný úkol na jedničku: vyber si oblíbeného zástupce hmyzu a vymysli o něm 

příběh (vypravování), který doplníš obrázkem. Příběh můžeš napsat na papír a 

vhodit mi ho do schránky (u mě doma, tj. Jaroměřice č. 134) nebo jej pošli na 

mail:grimmerova@email.cz 

Fy úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● nalep si do sešitu zápis Fyzikální veličiny – shrnutí a s tímto zápisem pracuj!  

● vypracuj v PS cv.1,3/ str. 36, cv. 5/str. 42, cv. 2 a 3/str. 44, cv. 11/str. 46 

Z  
●  nalepit do sešitu a přečíst materiály v papírové podobě, další týden budete mít 

nachystaných pár otázek k vypracování 
D 

● 1) Minulý týden jste měli za úkol vypsat si do sešitu rozdíly mezi životem ve Spartě a 

v Athénách.  

Úkol mi ještě všichni neodevzdali. Využijte prosím Messenger, mail, WhatsApp,  Google 

Hangouts meet  a vypracované úkoly mi posílejte.  

● 2) Dnes jste si ve škole vyzvedli vytištěné listy s úkoly. Do dějepisu máte dvě témata 

– athénská demokracie a řecko-perské války.  

K tomu, abyste mohli snadno vyplnit tabulku, která se týká řecko-perských válek, jsem vám 

přečetla úryvek z knihy Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře.  

Nahrávku si můžete poslechnout na webových stránkách školy - tam, kde jsou zadané úkoly. 

Pak bude úkol snadný.  

Vyplněnou tabulku opět vyfoťte a pošlete.  


