
14. 4. 2020
Zadání domácí práce - 6. třída

Hlavním tématem tohoto týdne budou číslovky. Věřím, že je už dokončíme a příští týden se 
posuneme dál.

Vypracujte čtyři hlavní úkoly: 
1. Prohlédněte si doporučená videa s výkladem.
2. Nalepte si, nebo přepište do tahákového sešitu přehled skloňování číslovek dva, oba, tři a 
čtyři.
3. Vypracujte cvičení na internetu a výsledek mi pošlete e-mailem.
4. Vypracujte všechny cvičení ve třídě na internetu – Umíme česky.

1. Doporučená videa

• https://edu.ceskatelevize.cz/cislovky-2-3-a-4-5e4422a6e173fa6cb524ad0b  

- v tomto videu máte ukázáno, jak se skloňují číslovky dva, tři, čtyři

• https://edu.ceskatelevize.cz/cisla-a-cislovky-5e4422b2e173fa6cb524ad7e  

- toto video je rozšiřující, je pouze pro zájemce, není povinné (je už trochu 
náročnější)

2. Přehled číslovek

· Nalep, nebo přepiš do tahákového sešitu, vyfoť a pošli na adresu 
polepycj@seznam.cz. 
Termín odevzdání: 17. 4. 2020

3. Cvičení na internetu

https://www.skolasnadhledem.cz/game/711

Vypracuj cvičení, vyfoť a pošli výsledek na adresu polepycj@seznam.cz. (Kdo bude 
dělat na telefonu, doporučuji fotit “Snímkem obrazovky”).

Termín odevzdání: 17. 4. 2020

https://edu.ceskatelevize.cz/cisla-a-cislovky-5e4422b2e173fa6cb524ad7e
https://www.skolasnadhledem.cz/game/711
https://edu.ceskatelevize.cz/cislovky-2-3-a-4-5e4422a6e173fa6cb524ad0b


4. Vypracovat úkoly ve třídě na internetu
Pro toho, kdo stále není přihlášen do třídy, připojuji ještě znovu návod, jak se přihlásit.

Máte možnost pracovat podle videonávodu:

https://www.youtube.com/watch?v=67YVTUwBf_I

Instrukce pro žáky, kteří dosud nemají účet v systému

1. Nejprve na internetu zadejte adresu: www.umimeto.org
2. V pravém horním rohu klikněte na ikonku přihlášení.
3. Klikněte na „Vytvořit účet“.
4. Vyplňte registrační údaje a potvrďte tlačítkem „Registrovat se“.

Zadejte svůj email, na kterém jste dostupní.
Vyplňte pravdivé jméno i příjmení.

5. Nastavte si zasílání e-mailů a soukromí a klikněte na tlačítko „Uložit a pokračovat“.
6. Vyberte z možností ikonku „Jsem student“.
7. Zadejte heslo třídy, které jste dostali od učitele, a klikněte na tlačítko „Potvrdit“.

(Heslo Vám pošlu emailem, nebudu ho dávat na stránky školy.)
8. Po úspěšném přihlášení můžete pokračovat kliknutím na tlačítko „Začít procvičovat“ a 

plně využívat licenci školy. 
Vyberte systém, ve kterém chcete procvičovat. Svou třídu a spolužáky najdete stisknutím 
záložky „Třída“ a zvolte možnost „Moje třída“. 

https://www.youtube.com/watch?v=67YVTUwBf_I
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