
Učivo 6.A – 1.6. - 5.6.

M - Trojúhelník – učebnice str. 47 – 51 (kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku). 
 

ČJ -mluvnice: Přívlastek - uč. str. 125 - 127, opsat poučky ve žlutém rámečku a písemně cv. 
3a/126.

                      - sloh: trvá úkol dopis.
                       - literární výchova: očekávat pracovní list s otázkami.

D - vypsat poznámky z kapitol Počátky křesťanství (uč. str. 122- 124) a Dominát (uč. str. 
124 - 126)

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

Př Prostudovat si kapitoly Síťokřídlí, chrostíci a denní motýli (uč. str. 92-97) a do sešitu vypsat 
poznámky.
× Témata lze procvičit v pracovním sešitu (str. 49 a 50) – zasílat ke kontrole lze na 
petrcurko@seznam.cz.

× Další nepovinné, ale výhodné úkoly na jedničky:

× 1) V přibližně deseti větách zkuste zhodnotit vaši práci v přírodopisu během karantény – 
jakou známku byste si dali na vysvědčení a proč, co vám (ne)vyhovovalo, co vám (ne)šlo, 
co se vám (ne)líbilo a jaký názor máte na tuto zkušenost s domácím vzděláváním? Pracovali 
jste pilně a svědomitě? (úkol za dvě jedničky)

× 2) Na Youtube kanále Petr Curko si najděte video „Lentilková výzva – experiment“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=sk8ChzcjexM) a zkuste splnit zadání. Počty Lentilek 
napište do komentáře pod video a mně do mailu pošlete důkaz o splnění úkolu – fotografii 
Lentilek, u které bude papírek s vaším jménem. (úkol za dvě jedničky)

× 3) Na stránkách https://brloh.math.muni.cz/ se můžete registrovat do online kola logické 
hry Brloh, které proběhne ve čtvrtek 11. června od 16:00. Následně mi na mail pošlete 
screen s dosaženými body. Za každé 2 správně splněné úlohy udělím jedničku – lze jich 
nasbírat až 10. Ale úkoly budou velmi náročné. J

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

F A/     Zapsat do sešitu zpředu     a     NASTUDOVAT     (ze str. 90-91)  
Hustota látky - výpočty (viz. příloha)
Zasílám vyřešené příklady na výpočet hustoty látky. V nich vidíte, že (stejně jako 
v matematice) musíme:
1/ vypsat hodnoty zadaných veličin
2/ převést na vhodné jednotky (pokud je potřeba)
3/ napsat potřebný vzorec
4/ do vzorce dosadit čísla a vypočítat
5/ napsat odpověď
B/ Podívej.se na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI&t=244s

https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI&t=244s


C/ Do sešitu zezadu: Vypracuj 92/U3 (1. a 2. řádek, tj. vypočítej hustotu porcelánu a olova).
Vypracovaný úkol zašli na moji e-mailovou adresu do 4.6.2020
D/ Poznámka
Zájemci o radu zašlou e-mail se svou adresou na adresu homolkovajit@centrum.cz

AJ opakování slovíček 6. lekce od D až do konce -ústně i písemně
učebnice str. 72 - opak. čtení + vyprávění o 1 osobě

                                 73 - cv. 2 a, b, c - písemně(popis obrázku- přítomný čas průběhový)
                                        3 - odpovědi písemně

pracovní sešit - str. 59 cv. 4 - opakování hlasité čtení + překlad
                                      60 cv. 1, 2

samostudium
nezapomeň napsat zprávu o splnění úkolů nebo dotazy k nějakému problému s Aj

 

mailto:homolkovajit@centrum.cz

