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Úkoly na týden od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020       Třída: 6. A 

Třídní učitel: Mgr. Petra Říhová 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

ČJ - zhlédni výklad a 
podle instrukcí si 
stopni video a zapiš do 
sešitu: 
https://www.youtube.
com/watch?v=ZS5iSZy
AzYs 
 

- procvičuj pravopis velkých 
písmen (3 odkazy):  
https://www.pravopisne.cz/20
14/10/velka-pismena-pro-6-7-
rocnik-zs-2-18/ , 
https://www.pravopisne.cz/20
12/12/velka-pismena-
souhrnne-cviceni-6-31/ , 
https://www.umimecesky.cz/
doplnovacka-velka-pismena-
mista-mix-1-uroven/5838 

https://cestina.diktaty.cz/cv.p
hp?id=94&c=brown&nr=10   , 
poslat foto vyhodnocení + 
připsat odůvodnění 
případných pěti chyb 
 

- do ŠS z UČ s. 59/ cv. 2a, 59/ 
4 – po napsání zkontrolovat 
s videem na Škola v pyžamu 
 

- čítanka s. 63 – 65 nahoře 
(Marco Polo – Provincie 
Ardandam) – do LS odpověz 
na otázky na Škola v pyžamu 
 

M Dělení deset. čísla 
přirozeným číslem 
- zpaměti 
Sleduj video a stopuj – 
pouze do 3. minuty 
https://www.youtube.
com/watch?v=j0JaC9iY
Cgc 
PS str. 53/1a, b – 
počítej zpaměti, zapiš 
pouze výsledky, zašli 
ke kontrole dnes 

Online hodina ( Google Meet) 
– od 9.50 
Písemné dělení deset. čísla 
přirozeným 
 
Pokud by se online hodina 
nemohla uskutečnit 
z organizačních důvodů, 
oznámím na Škole v pyžamu 
 

 Kdo ještě potřebuje 
vysvětlení, využije další video 
https://www.youtube.com/
watch?v=RA_RuH8JIBI 
 
PS str. 53,54/2 a + zk –pošli 
ke kontrole 

PS str. 54/3 b + zk – pošli ke 
kontrole 
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AJ  Přítomný čas průběhový - viz. 
přehled v Obrázkovém 
slovníku, str. 73 pracovní sešit 
Přítomný průběhový čas - 
YouTube 
Pracovní sešit - str. 14/cv. 3 
(dokresli hodinové ručičky 
podle vět) 
str. 15/cv. 5- napiš slovesa do 
správného sloupce- viz. str. 73 
(2. 1 prac. sešit) nebo odkaz 
na youtube nahoře) 

 Pracovní sešit str. 15/cv. 6 - 
najdi 5 rozdílů mezi obrázky 
a napiš věty v přítomném 
čase průběhovém) 
Present Continuous/Present 
Simple for kids - Group sort 
(wordwall.net) 
 
Present Continuous - choose 
the correct answer - Quiz 
(wordwall.net) 
 

Úkol - Škola v pyžamu 

NJ   - ústně UČ s. 11/ cv. 8 
(opakování čísel) – kontroluj 
s nahrávkami na Škola v 
pyžamu 
- vypracovat v PS s. 11/ cv. 1, 2 
– nápověda v UČ s. 18 
- opakovat si slovíčka L0, L1 A, 
B 

  

RJ   Prac. sešit str.27/cv.6 - 
křížovka cv.7 – přepsat, str. 28 
/cv. 9 

  

D Egypt – str. 61 - 62  Čt edu – dějepis 2.st. - 
starověk – video: Sfinga v Gíze 
1)https://edu.ceskatelevize.cz
/video/4110-sfinga-v-gize, 
2)https://edu.ceskatelevize.cz
/video/2267-sfinga-ve-
starovekem-egypte 
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Stavba Cheopsovy pyramidy 
https://edu.ceskatelevize.cz/vi
deo/2351-stavba-cheopsovy-
pyramidy 

Z     Zadání úkolů na serveru – 
www.skolavpyzamu.cz.  

Př SINICE 
- přečíst uč. s. 32 – 33 
- zápis: na škole 
v pyžamu 
- úkol: uč. s. 33/ot. 1 a 
2, odpověz na škola v 
pyžamu 

   JEDNOBUNĚČNÉ HOUBY = 
KVASINKY (uč. s. 36) 
- video s výkladem: (13:53) 
https://www.youtube.com/w
atch?v=C1-
Iwqq7vWA&list=PLu9YmWHG
vyyv-
lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index
=17 
- zápis: text na konci videa 
- pokud bude někdo dělat 
pokus s PET lahví, pošlete 
foto☺ 

Fy   Úkoly budou 
zadány na serveru: 
www.skolavpyzamu.cz.  
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