
                                   Úkoly pro 6. B na týden od  8. do 12. 6. 

 
Zdravím všechny ze 6. B. S některými z vás se uvidím v pondělí 8.6.. Všem připomínám, že 

do pátku 12.6. musíte vrátit knihy ze čtenářské soutěže a ze školní knihovny. Posílejte 

dlužné úkoly všem vyučujícím – nezapomeňte, že se uzavírají známky.  Přeji hezký týden.   

                                                                       Bohumila Humlová 

    
 

Čj Viz. příloha 

 

M 1/ Ten, kdo dosud nesplnil všechny zadané úkoly do domácího sešitu, má ještě možnost 

je doplnit. Vypracované úkoly mi pošli na moji e-mailovou adresu. Do 9. 6. 2020. 

Kdo pracoval průběžně a má vše splněno, věnuje se novému učivu. 

2/ Těžnice a těžiště trojúhelníku, střední příčky trojúhelníku 

 Do školního sešitu zpředu opiš vše z přílohy, prostuduj  

3/Doporučuji  - na YouTube 

Těžnice https://www.youtube.com/watch?v=ljWvgn4VsJY 

Střední příčky https://www.youtube.com/watch?v=Dwt9QFyCE88 

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

na  homolkovajit@centrum.cz 

 

Aj Poslední povinný úkol najdete v příloze - zaslat ke kontrole. 

Dokončujte a posílejte dlužné úkoly co nejdříve. 

 

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 ke stažení na 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. 

 

– Veškeré prezentace jsou dostupné na Youtube (kanál Petr Curko, dostupný na 

adrese https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists). 

 

OV Je to tady. Mám pro Vás poslední úkol. Zhodnoťte Vaši aktivitu za druhé pololetí. 

Co se Vám líbilo - nelíbilo. 

Všem děkuji za komunikaci a přeji krásné prázdniny. Hodnocení individuálně 

uzavřu a pošlu na e- mail 

https://www.youtube.com/watch?v=ljWvgn4VsJY
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt9QFyCE88
mailto:homolkovajit@centrum.cz
mailto:inzsblatenska@seznam.cz
https://brloh.math.muni.cz/
https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists


F Elektrický obvod – do sešitu 

str. 117-119 : elektrický obvod (obr. 3.3),  značky (obr. 3.4), žlutý rámeček  (str.119) 

žlutý rámeček (str. 124,+ vypsat příklady vodičů a izolantů) 

žlutý rámeček (str.126) 

 

video:https://www.youtube.com/watch?v=B1C87Ro0L8Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B1C87Ro0L8Y

