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- uvedené časové údaje vycházejí ze školské praxe, rozsahu rozvrhu  a velikosti hodiny 45 min. pro běžného 
průměrného žáka, předpokládaná denní dávka v pracovním týdnu je min 20 min pro bystré hlavy a max. 60 
min pro nejpomalejšího žáka, doporučuji rozdělit tuto dávku na dvě části: učivo např. 10 - 20 min, procvičení 
30 - 40 min., nastolte si podmínky pro učení – klid, žádná hudba, žádné jídlo, možnost trvalého soustředění na 
věc, přestávky, když věc nejde pochopit, odejít, vrátit se později, nejde-li to ani poté, neřešit. 

UČIVO: 

Pondělí  pojem násobek, dělitel – projdi si úvodní snímky následujících prezentací, soustřeď se na pojem 
násobek a dělitel, nezapisuj si nic do sešitu, snaž se pochopit princip, pokud to nechápeš odtud, 
projdi si informace v knize Matematika 6.roč. Aritmetika – str. 49 – násobek,str. 52 dělitel – max.  
 45 min 

Úterý ujasnit si pojmy násobek dělitel – provést procvičení  - max. 45 min 

Středa pojmy znaky dělitelnosti, prvočíslo, shlédni prezentaci - znaky dělitelnosti  
https://slideplayer.cz/slide/3768156/ pokud to nechápeš odtud, projdi si informace v knize 
Matematika 6.roč. Aritmetika – str. 56, 59 a 62-63, proveď si zápis do sešitu nadpis znaky dělitelnosti 
– červené/růžové rámečky str. 56. 59, 61 a 62 a 63 - max. 45 min 

Čtvrtek provést si procvičení – max. 45 min 

Pátek  ICT výuka  - max. 45 min 

 

PROCVIČENÍ : 

Pondělí  bez procvičení, jen výuka 

Úterý procvičení PS Hravá matematika 6.roč., dělitel : str. 52 – 53 jakýchkoliv 6 cvičení – vyber si, výsledky 
budou zveřejněny na webu, násobek: str. 54 – 55 jakýchkoliv 6 cvičení – vyber si, výsledky budou 
zveřejněny na webu – max. 45 min  

Středa  bez procvičení, jen výuka 

Čtvrtek  procvičení  PS Hravá matematika 6.roč., str. 56 př. 1 – 4, str. 57 př. 1 – 5, str. 58 př. 1 - 4 

Pátek  ICT cvičení on line   

 

ICT výuka 

Pátek pomocí školního tabletu nebo vlastní techniky se připoj k internetu a nalezni tyto stránky: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php, 2.stupeň matematika, 6. ročník, dělitelnost, 
vyber si od každého 2 – 4 příklady, počet je celkově omezený,  

Je možné využít i odkaz https://www.umimematiku.cz/cviceni-delitelnost-mix, zde upřednostni 
týmovou spolupráci – dohodni se se svá´ými spolužáky na sdílení výsledků – hře 

Celkový čas procvičení 45 min 

  

TEST:  v tomto týdnu se nekoná 
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