
Úkoly pro 6. B v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020  

Předměty Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

Český jazyk -online 
hodina (od 
8. 50 hod), 
odkaz na 
škole v 
pyžamu 
 
 

- čítanka s. 54 – 
57 (Za 
mamutem) – 
stručně obsah 
do LS 

-do ŠS z UČ s. 
40/ 4, 5 

- online hodina 
(od 10. 45 hod), 
odkaz na škole v 
pyžamu  
 

- četba: Staré 
řecké báje a 
pověsti 
- cvičit pravopis: 
onlinecviceni.cz – 
6. ročník – 
pravopis slova 
(01) – 01 zdvojené 
souhlásky – 01a, 
01b 
 

Matematika 
 
 
 

 On – line hodina 
od 8. 50 
připravit učebnici, 
PS, školní sešit 
https://meet.goo 
gle.com/ysg- 
uyuu-xqd 
Zaokrouhlování 
deset čísel – PS 
aritmetika str. 36 
DÚ PS 36/3 – 
pouze výsledky 
zaslat ke kontrole 
na Školu v pyžamu 

Odčítání 
desetinných čísel 
- výukové video 
pro připomenutí 
https://www.you 
tube.com/watch? 
v=17jQZNiy-fs 
počítej si s 
videem 
Uč. arit. str. 
86/1,2,4 
Vypočítej do 
sešitu, 
zkontroluj si 
vzadu v uč. str. 
128, 129 

DÚ PS arit. str. 
38/7,8 – zašli ke 
kontrole na Školu 
v pyžamu 

Procvič si učivo 
sčítání a odčítání 
na on - line 
cvičeních 
https://www.onli 
necviceni.cz/exc/p 
ub_list_exc.php?a 
ction=show&amp;
class 
=6&amp;subject=
Mate 
matika&amp;sear
ch1= 
03.+Desetinn%C3 
%A1+%C4%8D%C 
3%ADsla#selid 

Anglický jazyk 
- I. Hrychová 
 
 

Časopis str.6+7 - 
přečíst 

Časopis str.7 - class 
chat - odpovězte 
písemně na 3 
otázky do sešitu 

 Časopis str.30-32- 
zkuste si test 
Part2+5 

 

Anglický jazyk 
- J. 
Procházková 
 

Přelož ÚSTNĚ 
text na str. 12 
s otázkami 
v Present 
simple (DO, 
DOES). Napiš 
do sešitu cv. 
3b na str. 13 
v učebnici. 
V PS doplň cv 
1 na str. 8 
Online hodina 
ve 12:25. 
Odkaz na 
Pyžamu. 

Podle modelu: 
TÁZACÍ SLOVO- 
DO/DOES- 
PODMĚT- 
SLOVESO- OSTATNÍ 
doplň do sešitu cv. 
4b na str. 13 
v učebnici a cv.2 na 
str. 8 v prac sešitě. 
Práci za oba dny 
pošli ke kontrole. 

 Procvič si Present 
simple ve cv. 4 na 
str. 8 a cv. 6 na 
str. 9 v pracovním 
sešitě. Pošli ke 
kontrole. 

 

Německý 
jazyk 
 
 

 Online hodina NJ 
skype v 8,30h 

Naučit se 
slovíčka nulté 
lekce PS str.10 ,- 
poslední část,- 
výslovnost viz 
Pyžamo, 
Dú -vypracovat 

  



 

PL -odeslat ke 
kontrole do 
Pyžama 

Ruský jazyk 
 
 

  Pokračovat 
v psaní písmen 
(měla by to být 
10. lekce- B, D, Z, 
I, Je). Číst 
s azbukou cv. 8 
na str. 30 
v učebnici. Učit se 
slovíčka RODINA. 

  

Dějepis 
 

 Germáni na našem 
území - str. 45 
prohlédnout si 
obrázky 

  Slované na našem 
území - str. 48 
přečíst 

Zeměpis 
 
 

Zadání samost. 
práce-Škola v 
pyžamu 

    

 
Přírodopis 
 

  Online hodina 21. 
10. v 9:50, přístup 
na skolavpyzamu 

 PRACOVNÍ LIST 
(potravní vztahy 
organismů) – na 
skolavpyzamu 

Fyzika 
 
 

Úkoly budou 
zadány 
na serveru: 
www.skolavpyzamu
.cz 
 Online hodina 19. 
10. 
2020 v 7 : 55. 

    

https://www.skolavpyzamu.cz/
https://www.skolavpyzamu.cz/

