
 

Matematika 6. ročník 

7. období (15. – 26. 6.) 
 

Milí šesťáci,  

poslední období už pro vás bude odpočinkové. Využijte posledních 14 dnů k tomu, 

abyste dohnali své resty a nedodělávky. Opožděné úkoly pošlete co nejdříve, 

nejpozději však do pátku 19. 6. 2020.  

 

Na toto poslední období jsme pro vás připravili matematicko-zeměpisné tajenky 

a nabízíme vám odkazy na online procvičování probraného učiva. Tajenky zpět 

ke kontrole neposílejte.  

 

Připravte si učebnice k odevzdání (informace o termínu odevzdávání ještě 

dostanete) – M1 a M2, M3 a Pracovní sešit (modrý s růžovým pruhem) si zatím 

ponecháte. Budeme s nimi pracovat na začátku následujícího školního roku. 

Školní sešity také schovejte, poznámky, které jste si průběžně samostatně 

zapisovali do sešitu, budeme také dále využívat. Pokud jste nebyli v zápisech 

pečliví, tak máte přes prázdniny čas je doladit.  

 

Přejeme vám hezké prázdniny, přes léto načerpejte spoustu energie, příští školní 

rok máme co dohánět ☺ 

 

 

 

 

Procvičování matematiky na různých jednoduchých online cvičeních veřejně 

dostupných na internetu se zpětnou vazbou. Každé téma má několik podtémat, která si 

projděte.  

 

ŠKOLA s nadhledem s typy úloh: přetahování, třídění, kvíz, ano/ne 

 Přirozená čísla 

 Desetinná čísla 

 Dělitelnost přirozených čísel 

 Úhly 

 Grafy a diagramy 

 

Umíme matiku s typy úloh: přesouvání, rozhodování, pexeso, počítání, slovní úlohy, 

roboti 

 Dělitelnost 

 Úhly 

 Římské číslice 

 Jednotky, míry  

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika/10-6-rocnik/1606-opakovani-z-1-stupne/1667-prirozena-cisla?scroll=0
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika/10-6-rocnik/1608-desetinna-cisla?scroll=0
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika/10-6-rocnik/1616-delitelnost-prirozenych-cisel?scroll=587
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika/10-6-rocnik/1636-geometricke-utvary/1640-uhel
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika/10-6-rocnik/1627-grafy-a-diagramy?scroll=287
https://www.umimematiku.cz/cviceni-delitelnost-rozcestnik
https://www.umimematiku.cz/cviceni-uhly
https://www.umimematiku.cz/cviceni-rimska-cisla
https://www.umimematiku.cz/jednotky_miry


 

Matematické a zeměpisné tajenky pro 6. ročník     Jméno: 

 

Úkol: Vypočítej podle zadání a zapiš výsledky. Potom doplň podle klíče jednotlivé tajenky.  

Klíč k výsledkům (místo výsledků doplň dané písmeno do pravého sloupce, kde vyjde tajenka): 

A D E F G H I L M O P R S T Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

Zeměpisné pojmy, které ti vyjdou, vysvětli: 

 

1. Urči největšího společného dělitele čísel: 

D(32, 56) =  

D(21, 49) =  

D(28, 70) =  

D(30, 50) =  

D(39, 130) =  

D(16, 28) =  

D(15, 24) = ´ 

D(12, 36) =   

D(17, 25) =   

2. Převeď na jednotky uvedené v závorce: 

60 dl (l) =  

¼ h (min) =  

0,02 m2 (dm2) =  

0,001 2 ha (m2) =  

1/6 min (s) =  

13 000 kg (t) =  

4 000 m (km) =  

300 mm2 (cm2) = ´ 

120 dm (m) =  

0,01 km2 (ha) =  

3. Vypočítej nebo urči: 

nejmenší dvojciferné prvočíslo    

součet čísel 1,7 a 1,3   

nejmenší prvočíslo   

n(2, 5)   

součin čísel 0,2 a 65   

podíl čísel 128 a 32   

rozdíl čísel 21,3 a 18,3  ´ 
S obdélníku se stranami 6 m a 2 m   

D(nesoudělných čísel)   

  


