
6.třída – úkoly – 6. týden (15.4.-22.4.) 
 
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 tato cvičení: 
92/1,2 
93/celá strana, jen A-3 je nepovinné - na malou jedničku 

● Můžeš splnit výzvu z kurzu VÝZVY na Google Classroom. 
 
ČJ – úkoly na 14 dní (od 15. 4. do 29. 4.) 

● pracovní listy č. V, VI 
● diktáty č. 5, 6, 7, 8 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. 127 – opsat si tabulku do sešitu (sloh) 
● učebnice s. 128/1 – přečíst si text, každý odstavec pojmenovat jedním slovem nebo 

větou – tím vznikne osnova. Zkusit text převyprávět podle osnovy. Napsat stručný 
výtah z textu. 

● 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. 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 
- práce podle zadání ve složce 
- zapsat nová slovíčka z lekce 4 (slovíčka jsou v vzadu v pracovním sešitě, sloupec 4A) 
- učebnice str. 44 - cv.1. Vocabulary a cv. 2, 3 (pročíst) 
- navštívit GClassroom - English 6 

  
Př   

– nalepte si zápis + procvičování do sešitu (Hmyz s proměnou dokonalou), vypracujte úkoly 

na procvičování  

Chválím Kubu, Danču a Káju za vypracování dobrovolného úkolu! 

Fy  

- nalepte si zápis do sešitu (Teplota, el. proud a napětí), vypracujte v PS cv. 1,3,4/str.47 

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


Zaregistrujte se na www.proskoly.cz (přihlašovací údaje máte ve složkách) – vyberte 
MATEMATIKA – Převody jednotek – zde si můžete procvičovat převody jednotek délky, 
hmotnosti a času. 

Z  

●  Papírové materiály si nalepte do sešitu a další týden zase dostanete, buď na web 
nebo Classroom, nějaké otázky (PL) na vypracování. 

D 
● 1) Všichni se přihlaste do Google Classroom. Máte zde připravený kurz dějepisu. 

Odevzdávání úkolů je zde velmi jednoduché.  

● 2) Dostali jste vytištěný zápis – PERIKLOVA  DOBA, PELOPONÉSKÁ VÁLKA – ten si 

přečtěte a nalepte do sešitu. Poté doplňte pracovní list. Prostuduj si učebnici str. 

98-99. 

● Pracovní list budete mít připravený také v Classroom, kde ho můžete jednoduše 

vyplnit, odeslat a já vám ho zkontroluji.  

● Pokud budete pracovní list vyplňovat pouze v sešitě, tak práci vyfoťte a pošlete.  

http://www.proskoly.cz/

