
6.třída – úkoly – 10. týden (13.5. - 20.5.2020)  
 
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 

● Téma: NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL a jak jej najít. 
- Zamysli se nad textem v učebnici na str. 51 a 52 - "Hledáme největšího dělitele čísel 
a nejmenší násobek" (3.5 - 3.10). Přečti si oranžovou a modrou tabulku na str.52 
- Pusť si videa:           bit.ly/6-Delitel1             bit.ly/6-Delitel2  
- Vypočítej samostatně stejné příklady jako ve videu. Můžeš použít prázdnou 
stránku č.119 v pracovním sešitě. 
- Do školního sešitu si napiš menší nadpis NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL. Opiš si 
oranžovou tabulku ze str.52 v učebnici a nalep si (nebo opiš) text, který jsi dostal/a v 
papírových úkolech. 

● Povinná část:  
V modrém pracovním sešitě (2.díl) vypočítej tato cvičení: 
120 a 121 - celé strany 

● Můžeš splnit výzvu z kurzu VÝZVY na Google Classroom. 
 
ČJ – úkoly na 14 dní (od 13. 5. do 27. 5.) 

● kopie s. 42-45 
● diktáty č. 9, 10 z kopie 
● učebnice s. 130: zapsat si zápis do slohového sešitu 
● učebnice s. 131/2ab 
● učebnice s. 132/9 – prosím o zaslání na email bbohatcova@seznam.cz 
● číst vybranou knihu, udělat zápis do čtenářského deníku 

Výsledky zveřejním na webu. 

POZOR: 27. 5. prosím o odevzdání pracovních sešitů. Budu kontrolovat vypracované úkoly 😊 

 

 

AJ -  pracujte dle pokynů ve složce 
  
Př – nalepte si zápis „Motýli“ do sešitu a z přiložené prezentace „Motýli“ se naučte 

zástupce.   Až budete zástupce umět, udělejte si kvíz v Google classroomu (bude 

zpřístupněn během tohoto týdne). 

Fy – nalepte si zápis „El. obvod“ a udělejte si v PS na str. 60 cv. 1,4 a na str. 61cv. 1,2,3. 

Z - Nalepte papírové materiály do sešitu a naučte se. 

D - Úkoly máte zadané i v Classroom.  
Do sešitu si napište poslední velký nadpis Starověký Řím. Pod nadpis si nalepte mapu,              

kterou máte v tištěných materiálech a doplňte ji. Pracujte s mapou v učebnici na str. 111             

nebo se zeměpisným atlasem, ve kterém si najděte mapu Itálie. Do tištěné mapy vyznačte              

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice


následující: pohoří Alpy, pohoří Apeniny, Pádská nížina, řeka Pád, řeka Tiber, město Řím,             

Ligurské moře, Tyrhénské moře, Jónské moře, Jaderské moře, ostrovy – Korsika, Sardinie,            

Sicílie, město Kartágo (pozor, leží v Africe). Pohoří vyznačte hnědou barvou, nížiny zelenou,            

řeky a moře modře. Hotovou mapu vyfoťte a pošlete na můj Messenger nebo vložte do               

Classroom.  

Na základě zeměpisných znalostí a učebnice str. 112-113 (hlavně si všimněte mapy na str.              

113) vyplňte přiložený pracovní list. Ten si také nalepte do sešitu, vyfoťte jej a pošlete na                

můj Messenger nebo vložte do Classroom.  

 


