
Učivo 6.A – 8.6. - 12.6.

M - Trojúhelník – opakování, učebnice str. 33 – 51 – zopakuj, případně si doplň látku k 
tomuto tématu, pokud jsi ji ještě nezvládl
 

ČJ - dokončit a poslat vypracované a očekávat pracovní list na pravopis

D -  zpracovat poznámky z kapitoly Rozpad a zánik říše říše římské (uč. str. 123 - 129) 
a Kultura ve starověkém Římě (uč. str. 130 - 135). Koncem týdne pak dostanete závěrečný
test na Řím

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

Př Prostudovat si kapitoly Noční motýli, dvoukřídlí a blechy (uč. str. 98-103, po vrácení 
učebnic využijte můj Youtube kanál) a do sešitu vypsat poznámky.
× Kdo u mě poctivě pracoval během celé karantény, se teď může zaměřit na doladění jiných 
předmětů. Ostatní žáci doplní doposud neodevzdané úkoly.

× Nepovinný, ale velmi výhodný úkol na jedničku: × 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. Do druhého dne 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. 93-94)  
Výpočet hmotnosti tělesa (viz. příloha)
Zasílám vyřešené příklady na výpočet hmotnosti tělesa. V nich vidíte, že (stejně jako 
v matematice) musíme:
1/ vypsat zadané veličiny a jejich hodnoty
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=ZohEP-01JyA&t=19s
C/ Do sešitu zezadu: Vypracuj 94/4 (hustotu žuly najdeš v tabulce vzadu na deskách 
učebnice) .Vypracovaný úkol zašli na moji e-mailovou adresu do 10.6.2020
Kdo dosud nesplnil dříve zadané úkoly, má možnost je dodatečně poslat, nejpozději do 9. 6. 
2020
D/ Poznámka
Zájemci o radu zašlou e-mail se svou adresou na adresu homolkovajit@centrum.cz

AJ - pakování slovíček celé 6. lekce
- učebnice str. 74 cv. 1 - popis obrázků - přít. čas průběhový(např. She is watching TV)

                                              2 - doplň buď přítomný čas prostý nebo průběhový
                                              3 - rozhovor v obchodě

https://www.youtube.com/watch?v=ZohEP-01JyA&t=19s
mailto:homolkovajit@centrum.cz


                                              4
- pracovní sešit str. 61 cv. 3, 4 ,  I can (připomínám, že slovíčko " today" se pojí s přít. časem
průběhovým)
- ústně si zopakuj vyprávění My day

 


