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Úkoly na týden od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021                    Třída: 6. A 

Třídní učitel: Mgr. Petra Říhová 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

ČJ Online hodina (od 7. 
55 hod), Google Meet: 
odkaz na Škola 
v pyžamu 

https://cestina.diktaty.cz/cv
.php?id=114&c=brown&nr=
30 - poslat foto 
vyhodnocení + připsat 
odůvodnění případných 
pěti chyb   
- procvičuj: onlinecviceni.cz 
– 2. stupeň – český jazyk – 
04. zájmena  

- opsat z UČ do ŠS žlutý 
rámeček s. 95 (Tvary 
zájmen on, ona, ono) a s. 98 
(Tvary zájmen můj, tvůj, 
svůj) 
 

Online hodina (od 8. 50 
hod), Google Meet: odkaz na 
Škola v pyžamu 
 

- poslat nejpozději dnes 
čtenářský list – Staré 
pověsti české – informace 
v příloze na Škola v pyžamu 

M Online hodina 11. 00 
Kontrola pátečního 
domácího úkolu 
Procvičování úloh na 
objem krychle, 
kvádru. 
PS – G str. 45/2d 
(pozor na jednotky) 
46/3c  
Uč.G. str. 124/1 
 
 
 

Úkol k zaslání 
Vypočítej povrch a objem 
krychle, která má délku hrany 
3,5 cm. Načrtni a narýsuj její 
síť. 
(náčrt krychle, zápis, výpočet, 
odpověď, náčrt sítě s rozměry, 
konstrukce sítě s danými 
rozměry) 
Zápis: a =  
            S = cm² 
            V = cm³ 
Nezapomeň odpovědět! 

 Online hodina 7.55 
Převody jednotek objemu – 
procvičování 
Učebnice str. 125/ 3, 11 
 
 

Převody jednotek objemu – 
pokračování 
Pusť si další video na 
zopakování, stopuj si a z videa 
vypočítej dané příklady do 
sešitu. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Fn9-Y8mrKjQ  
- do ŠS 
Procvič si jednotky objemu:  
https://www.onlinecviceni.cz/
exc/pub_list_exc.php?action=
show&class=6&subject=Mate
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Úkol tohoto dne pošli dnes ke 
kontrole. 
 
Převody jednotek objemu 
(nadpis do sešitu) 
Pusť si výklad na videu: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=WF1_8BdUlXY 
poslouchej výklad a dle videa 
si udělej podrobný zápis do 
sešitu i se schématem a 
vypočítej zadané příklady s 
videem 
(Toto téma je vyloženo 
v učebnici G na str.123, 124, 
125) 

matika&search1=07.+P%C5%9
9evody+jednotek&topic=05.+J
ednotky+objemu#selid 
Vyhodnocení cvičení pošli. 
 

AJ  Online hodina - 8 h., odkaz 
Škola v pyžamu 
Opakování, procvičování- časy, 
slovíčka- classkick 
 

 Škola v pyžamu- Učebnice- 
str. 35/cv. 7- použij slovesa 
z rámečku a napiš s nimi věty 
v minulém čase. 
Vlož na školu v pyžamu. 

Online hodina- 9 h.  
 Opakování  
Slovíčka 3C 
Nepravidelná slovesa 
 

NJ   Online hodina  - Google Meet 
– odkaz na Škole v pyžamu (od 
10. 45 hod)  
- umět slovíčka L 0, 1, 2A,B – 
ZKOUŠENÍ 
- PS s. 18/ cv. 1, 2, 3 – umět i 
přeložit 

  

RJ   Online hodina v 10.45, odkaz 
na Škola v pyžamu 
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D   Úkoly na Škola v pyžamu  Online hodina v 8.00, odkaz 
na Škola v pyžamu 

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

Př Online hodina: 9:50 
Google Meet - členovci 

   Poznávání organismů 
- prezentace na škola 
v pyžamu (pošli řešení) 

Fy   Online hodina v 8:50 
Úkoly budou 
zadány na serveru: 
www.skolavpyzamu.cz.  

  

 

  

   

 

Přehled online vyučování 

PO ČJ 7.55 Př 9.50 M 11.00  

ÚT AJ 8.00    

ST Fy 8.50 NJ 10.45 RJ 10.45   

ČT M 7.55 ČJ 8.50 
 

 

PÁ D 8.00 Aj 9.00   
 

http://www.skolavpyzamu.cz/
http://www.skolavpyzamu.cz/

