
6.třída – úkoly – 5. týden (8.4. - 15.4.) 
 
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 

● Povinná část:  
- V pracovním sešitě MODRÝ 2.DÍL vypočítej 95/celou stranu 
- Udělej si test na str. 91 (v Classroom to jde online) 

● Nepovinná část: JSOU PRÁZDNINY, ŽÁDNÁ NEPOVINNÁ NENÍ :-) 
● 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 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice
mailto:bbohatcova@seznam.cz


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

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

550006-krtonozka/titulky 

● 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 

● dobrovolný úkol – měření venkovní teploty (zadání v příloze) 

Z  
●  Vypracovat pracovní list v příloze 

D 
Děkuji všem, kteří zaslali splněné úkoly.  

● 1) V Classroom máte připravený jeden opakovací pracovní list. 

● 2) Přečte si text o athénské demokracii, který jste dostali vytištěný minulý týden.  

A odpovězte na otázky.  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550006-krtonozka/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550006-krtonozka/titulky

