
Učivo 6.A – 18.5. - 22.5.

M - Trojúhelník – učebnice str. 41 – 47 (výšky těžnice v trojúhelníku). Pracovní list na látku z 
předchozího týdne (18.5. - 22.5.) odešli na e-mailovou adresu inzsblatenska@seznam.cz 
(heslo: blatenska540) a to nejpozději do 31.5.
 

ČJ -- mluvnice: Příslovečné určení - napsat do sešitu poučku str. 121, ústně projít cvičení od 
str. 122 do  125. Písemně cv. 9/125 , zájemci mohou poslat ke kontrole za jedničku.

                             - sloh. trvá úkol z minulého týdne (dopis).
                             - literární výchova: Přečíst ukázku Bylo nás pět (čít. str. 155- 158), později pošlu 

pracovní list.

D - kapitola Císařský Řím (uč. str. 117 - 122) přečíst, vypsat poznámky.

Z - materiály (poznámky) dostupné na e-mailové adrese inzsblatenska@seznam.cz (heslo: 
blatenska540)

Př Prostudovat si kapitoly Stejnokřídlí, vši a ploštice (uč. str. 90-91) a do sešitu vypsat 
poznámky.
× Témata lze procvičit v pracovním sešitu (str. 46-47) – zasílat ke kontrole lze na 
petrcurko@seznam.cz.

× Další úkol na jedničku: Na Youtube kanále Petr Curko si najděte video „Pověst o 
Arachné“ (https://www.youtube.com/watch?v=kSoShuaQYyk) a do mailu mi pošlete 
odpovědi na tyto otázky:

1) Jak se jmenovala bohyně, která v příběhu sehrála hlavní roli?

2) Jakou úlohu jí přisuzovali antičtí Řekové?

3) Co je podle vás hlavním poselstvím pověsti?

× Veškeré prezentace jsou dostupné na Youtube (kanál Petr Curko, dostupný na adrese 
https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists).

F A/     Do sešitu zezadu: Vypracuj     114/U1a),b).c),d)     ;     Př.     Máš-li možnost, měř teplotu vzduchu   
po 2 hodinách od 8:00 do 20:00 (tj. v     8:00, 10:00,…až 20:00). Výsledky měření zapiš do   
tabulky podobné ze str. 114 (v horním řádku je zapsán čas v     hodinách, v     dolním řádku je   
naměřená teplota ve °C).        Vypracovaný úkol zašli na moji e-mailovou adresu do 27.5.2020  
B/   Zapsat do sešitu zpředu     a NASTUDOVAT (ze str. 86 – 91)
Hustota látky (viz. příloha)
C/ Podívej.se na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YsUOxpUAmBA
Úvod videa https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI
D/ Poznámka
Zájemci o radu zašlou e-mail se svou adresou na adresu homolkovajit@centrum.cz

AJ slovíčka 6. lekce D - zopakovat, procvičit ve spojeních(jako procvičujeme a píšeme ve 
škole)
napsat do slovníčku slovíčka Culture, Revision
učebnice str. 72 - cv. 1, 2, 3  pak si vyber  1 nebo 2 osoby a nauč se o ní vyprávět (alespoň 4 
věty). Ty věty si nejdříve napiš a pak se je nauč a říkej je nahlas. Začínej vždy podmětem.
pracovní sešit str. 59 cv. 4, 5 - začni - I like... nebo My favourite clothes are......

                                                                       I am wearing........= teď mám na sobě.......

https://www.youtube.com/watch?v=YsUOxpUAmBA
mailto:homolkovajit@centrum.cz
https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI


možné další samostudium a nezapomeň poslat zprávu o splnění úkolů na moji mailovou 
adresu
 


