
                                   Úkoly pro 6. B na týden od 25. do 29. 5. 

 
 Zdravím celou 6. B. Od pondělí 25. 5. do pátku 12. 6. vždy od 8 do 12 hod. můžete vracet 

knížky ze čtenářské soutěže i z knihovny. Pokud máte možnost, klidně je po někom pošlete. 

Přeji vám hezké dny a pevné zdraví. 

                                                                       Bohumila Humlová 

    
 

Čj Viz. příloha 

M 1/Trojúhelník – jeho úhly a strany 

Do domácího sešitu (jako nový úkol) U37/6a,b,d, U38/9b), U39/2a),b),c). 

Vypracovaný úkol mi pošli na moji e-mailovou adresu. Do 27. 5. 2020. 

2/ Trojúhelníky podle stran - příklady 

 Do školního sešitu zpředu opiš vše z přílohy, prostuduj 

3/Doporučuji  - na YouTube je řada dalších videí k danému učivu 

4/Poznámka-Zájemci o radu zašlou e-mail se svou adresou 

na  homolkovajit@centrum.cz 

Aj Viz. příloha, posílejte ke kontrole 

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

Z Materiály ke stažení na 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). 

 

Ov Podívejte se na NEZkreslená věda III: Dějiny peněz 

https://www.youtube.com/watch?v=o_fLzJv6Q9g 

ODPOVĚZTE A POŠLETE NA MŮJ EMAIL: 

1. , ZA CO  BYLY ZÍSKÁNY BOTY? 

2., KDY, KDE A PROČ VZNIKLY PAPÍROVÉ BANKOVKY? 

3., JAK SE ZACHOVÁŠ, JESTLIŽE BUDEŠ NA INTERNETU PLATIT ZA 

ZBOŽÍ PLATEBNÍ KARTOU? 

 

F Viz. příloha 
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