
6.třída – úkoly – 7. týden (22.4.-29.4.2020)  
 
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 nás čeká už trocha nového učiva. Nebojte, je to snadné! 
- přečtěte si v učebnici Matematika - Aritmetika 6 (učebnice) na straně 36 kapitolu 
1. Dělitel a násobek - úkol 1.1, "brýle" a "žárovku" 
- přečtěte si modrou a oranžovou tabulku na straně 37 a 38 
- zapište si do školního sešitu velký nadpis DĚLITELNOST, pod něj menší nadpis 
NÁSOBEK A DĚLITEL a opište si tam oranžovou tabulku ze strany 37 a 38 
- přečtěte si text v příloze “6.ČÍSLA SOUDĚLNÁ A NESOUDĚLNÁ” a pokuste se 
pochopit, co jsou čísla soudělná a nesoudělná 
- opište si text z přílohy do sešitu jako zápis 

● Povinná část:  
V pracovním sešitě MODRÝ 2.díl vypočítej tato cvičení: 
101, 102, 103 - celé strany 

● Nepovinná část: 
104/ celá strana (C-19 nemusíš, ale můžeš :-) 

● 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 - pracovat dle pokynů ve složce 
  
Př – naučte se poznat zástupce hmyzu z přiložené prezentace Poznávačka č.2 Hmyz 

s proměnou dokonalou, až budete umět poznat zástupce, udělejte si v Google classroomu 

kvíz. 

Fy - PS str. 51/cv. 1,2 a str. 52/cv.6,8 

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


Děkuji Barunce, Viktorce a Natálce za splnění dobrovolného úkolu (měření teploty) a moc je 

chválím!  

 

Z - Všechny úkoly máte připravené v Google Classroom s termínem odevzdání 27.4.2020. 

kdo nemůže využívat Classroom, vypracuje úkol písemně (soubor je ke stažení níže) 

D - Všechny úkoly máte zadané v Classroom. Pokud Classroom nemůžete využívat, udělejte 
následující: 

● 1) Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s 

● 2) Prostudujte si v učebnici str. 104 a 105, zapište si do sešitu nadpis a shrnutí ze str. 

105. Odpovězte na 2 otázky na konci strany 105 – písemně do sešitu. Odpovědi 

vyfoťte a pošlete na můj Messenger.  

https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s

