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Matematika
Znaky dělitelnosti (učebnice 144–145)
Vypracuj do školního sešitu z učebnice cvičení: 3/144, 4/145

Anglický jazyk
Práce s článkem – uč. Str. 50/1a - do sešitu seřadit a vypsat ve správném pořadí obrázky
Vypracovat a najít chyby - napsat do sešitu

Find the mistakes/najdi chyby:
He play football every day.
Are he skating?
Does I watch TV?
You studies a lot.
He is paint now.
I'm driveing my car.
They are wining the match.
I buying the book.
You are fliing.
We are swim in the pond.
She dance every Thursday.
Do you using computer now?
They isn't eating.
You cleans teeth every morning.

Německý jazyk
Vytvořte čtyřsměrku na 20 podstatných jmen, která ZNÁTE podle vlastního uvážení.

Francouzský jazyk
Pro opakování slovní zásoby si zahraj (pokud máš tu možnost) hry u prvního dílu Avec la
dame blanche, c’est toujours dimanche. Především pexeso a křížovku
https://decko.ceskatelevize.cz/jazyky/fj-bila-pani#episode1video1

•

uč. str. 37/4

o Zopakovat hodiny v části A
o Část B – do sešitu
§ Co dělá Chloé?
§ Př. Qu’est-ce qu’elle fait à dix heures? Elle a français.
Co dělá v deset? Má francouzštinu
o Observe: à sept heures du matin
À trois heures de l’après-midi
À dix heures du soir
Zamysli se, proč je du matin, ale de l’après-midi

Dějepis
Dnešním úkolem bude zpřístupnění e-učebnice, abychom mohli dále pokračovat a měli se o
co opírat. Prosím, abyste se zaregistrovali jako studenti na http://ucebnice.online/ . Na
těchto stránkách kliknete na: spustit učebnice online, pomocí emailu se zaregistrujete a
budete moci zcela zdarma využívat sdílené učebnice. Po registraci na vás vyskočí tabulka, v
té si otevřete katalog a najdete si učebnice pro 6. ročník a už jen klikněte na dějepis J, otevře
se Vám učebnice, která nás bude zajímat od strany 61 dále. Pokud vlevo dole překliknete z
UČ na PS, otevře se vám i pracovní sešit, který můžeme také využívat J. Pokud se vám
povedlo učebnici spustit, gratuluji, máme skoro vyhráno. Pokud ne, zkuste to s klidnou
hlavou znovu, anebo se ozvěte, pokusím se poradit, bude-li to v mých silách.
Tato učebnice umožňuje i spouštění souvisejících videí a zajímavých odkazů, tak myslím, že
by nám mohla být skutečně užitečná J Pokuste se prosím tedy prostudovat, co vše nám
učebnice nabízí a při další hodině se pustíme s chutí do práce.

