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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  krychle , kvádr jednoduchý testík na prostorové vlastnosti krychle a kvádru celkem max. 45 min 

Úterý jednotky objemu 1 – projdi si prezentaci zde jednotky objemu jednotky objemu - odkaz je i na webu 
školy anebo si prohlédni učebnici  Matematika 6.roč,  Geometrie, str. 120 a 123 – 125, zapiš si 
převodní vztahy do sešitu!, proveď si malé procvičení - max. 35 min  

Středa krychle – projdi si prezentaci výpočtu zde  krychle objem - krychle objem základ  - odkaz je i na webu 
školy anebo si prohlédni učebnici Matematika 6.roč,  Geometrie, str 122, vzorový příklad opsat, 
udělat malé procvičení   - max. 45 min 

Čtvrtek kvádr –  projdi si prezentaci výpočtu kvádr objem zde  - objem kvádr základ odkaz je i na webu školy 
anebo si prohlédni učebnici Matematika 6.roč,  Geometrie, str 120 - 122, vzorový příklad opsat, 
udělat malé procvičení   – celkem max. 45 min 

Pátek  ICT výuka  - max. 45 min 

 

PROCVIČENÍ : 

Pondělí  bez procvičení, jen test 

Úterý malé procvičení - jednotky – Pracovní sešit Hravá matematika 6. roč – str. 119/př. 4, str. 120/př. 6 - 8 
– event. 121/př. 2,3,5 max. 25 min, výsledky ke stažení na webu školy   

Středa malé procvičení – výpočet objemu krychle - Pracovní sešit Hravá matematika 6. roč – str. 116/př. 1 a) 
b), 3,  str. 117/př 8, str 118/př. 11 - max. 30 min, výsledky ke stažení na webu školy 

Čtvrtek malé procvičení – výpočet objemu kvádr - Pracovní sešit Hravá matematika 6. roč – str. 116/př. 1 c) 
d), str. 120/ př. 6,7,8 - max. 30 min, výsledky ke stažení na webu školy 

Pátek  ICT cvičení on line   

 

ICT výuka 

Pátek Krychle – na základě tohoto sdíleného odkazu https://www.skolasnadhledem.cz/ si vyzkoušej si 
cvičení s kódem 478-121. 

 Chceš-li být dokonalý v jednotkách – zajdi si na https://www.onlinecviceni.cz, najdi si 2. stupeň, 
matematika, 6 . ročník, převody jednotek – objemu a tzv. duté míry.  Po určité době dojde 
k vyčerpání otázek. Pak můžeš zkusit https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky . Pochlub se 
svým skóre, zašli mi na email. Celkový čas procvičení 45 min 

TEST:      v tomto týdnu se koná hned v pondělí 01.06.2020 od 7:30 do 13: 30. Jde o jednoduchý testík na učivo 
  minulého týdne – krychle, kvádr, prostorové vlastnosti – odkaz je na webu školy i zde : test tělesa 1 

https://zszubri-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mixl_zszubri_onmicrosoft_com/EZYAan8Hz8dGo61TeudqjxoB-4CVtT7xAwAADSfYyQ-uwQ?e=erFg7A
https://zszubri-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mixl_zszubri_onmicrosoft_com/EVzPIxlkKYFPkhVF0iecaUoBBhf6PGlLXusKT7CU9obV4g?e=PDhu8l
https://zszubri-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mixl_zszubri_onmicrosoft_com/EXKLVhT5C8hHmojiF_igvosBGx8vPHZn2wlqxe-ZOtuBHA?e=nFUyn2
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