
Třída 6. C 

Předmět:  MATEMATIKA 

Jméno vyučujícího: Iva Vokatá 

Zadání platí přibližně na období: 16. 3. až 25. 3. 2020 

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz  

Téma: Písemné dělené desetinných čísel desetinným číslem 

            Učebnice strana 114 – 116 

1. Do školního sešitu vypracujete: 

 Učebnice – cvičení 1 na straně 115 g, h, i 

                       - celé cvičení 3 na straně 115 

 – vždy provedete výpočet, zkoušku a určíte zbytek 

2. Pracovní sešit – 87/ 4 – dokončíte – opět provedete zkoušku a určíte zbytek 

3. Pracovní sešit – 87 a 88 slovní úlohy – uděláte vždy zápis, provedete výpočet a napíšete 

odpověď 

4. 19. března vypočítáte v pracovním sešitě test na straně 91. Kdo bude mít možnost, práci 

ofotí a pošle mi na školní email. Ostatním opravím až ve škole. 

V druhém týdnu budete opakovat: 

1. pracovní sešit 95 a 96, kdo bude chtít, může počítat i příklady B a C 

2. učebnice strana 117 cvičení 1, 2, 3, 4 – do školního sešitu 

3. pracovní sešit strana 99 – test, opět ho můžeš ofotit a poslat mi na email 

 

  

mailto:Iva.Vokata@zsgvodnany.cz


6. CD 

Český jazyk 

Vršecká Jana 

16.3. – 25. 3. 2020 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

 

Český jazyk 

- Mluvnice: již byly rozdány pracovní listy na větné členy 
o Zapsat do školního sešitu: Příslovečné určení – 

str. 74, 75 
o Pracovní sešit str. 39 cv. 2, 3 
o Pracovní sešit str. 40 cv. 4, 6, 7,8 
o Pracovní sešit str. 41 cv. 1,2 
o Pracovní sešit str. 42 cv. 4 – procvičit 

- Literatura: byl rozdán pracovní list, vlepit do sešitu a 
vypracovat 
o Čtenářský deník – kniha s humorným příběhem 

dle zadání 
o Pracovní listy budou postupně dodávány 

- Sloh: učebnice str. 129 – výpisky – udělat zápis do 
slohového sešitu 
o Str. 129 – cv.1 – do slohového sešitu udělat 

výpisky 
o Str. 130 – vypravování – udělat zápis do 

slohového sešitu 
o Pracovní sešit  str. 59 – cv. 2 napsat vypravování 

do slohového sešitu dle zadání 
 



 

Putování světem 
- Cestování – možnost poznávat svět 

 
Naším cílem je Turecko str. 88 – 89 
 
Mika Waltari – významný finský spisovatel 

- Dílo: Egapťan Sinuhet, Tajemný Etrusk 
o Temný anděl, Pád Cařihradu – o Istambulu 

Istambul  - napiš další názvy tohoto města: 
 
 
 
Co znamená slovo rezervovaný?  
 
Co je to cestopis? Charakterizuj ho podle učebnice str. 89 
 
 
 
Najdi kořen ke slovu nejpřepychovější 
 
 
 
 
Jak si představuješ cestovatele? Jaké by měl mít vlastnosti? 
 
 
 
 
Co je to fáma? 
 
 
 


