
UČIVO 6.A – 30.3. – 3.4.

M  - prostudovat, procvičit  – převody jednotek úhlů (stupně na minuty, minuty na stupně), 
sčítaní a odčítání úhlů (graficky a početně) (využívej učebnice a rovněž sbírky úloh) – k 
danému tématu se opět objeví učební materiál, který bude na emailu 
inzsblatenska@seznam.cz (heslo: blatenska540). Jakékoliv dotazy, připomínky zasílej na 
adresu ludekmraz@seznam.cz.

ČJ - Pokračovat v úkolech z učebnice část Zájmena. Učit se určování druhů zájmen a 
skloňování zájmen osobních (já, ty, on, my, vy, se) a zájmen přivlastňovacích (můj, 
tvůj, náš, váš, jeho, její, jejich). Další týden pošlu pracovní list, který budu hodnotit. V 
literární výchově pokračujte v četbě Tajemství Velkého Vonta. Podle možností posílejte 
adresy na SterbaJ@seznam.cz.

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

Př - Prostudovat si kapitolu Měkkýši (uč. str. 62-65) a do sešitu vypsat poznámky. Kapitoly 
lze procvičit v pracovním sešitu (str. 35-37).
- Rád zašlu prezentace. Nejlepší by bylo, kdyby si třída založila společný mail.
- Na petrcurko@seznam.cz mi můžete posílat fotografie vypracovaných úkolů v PS – 
při většinové správnosti budu udělovat jedničky.
- V Google učebně občas zveřejním testík v aplikaci Kahoot (opět na jedničky).
- Na Youtube kanále Petr Curko najdete komentované prezentace (sdílejte, lajkujte, 
komentujte – znáte to :), ale hlavně se držte a bojujte, protože z každé těžkosti musí 
člověk vyjít silnější).

D - Vypsat z učebnice kapitoly  Athény v době Periklově, Peloponéská válka a Makedonská 
nadvláda a konec řecké samostatnosti str. 84 - 88. Vypíší si všichni žáci. Ti, co jsou 
přihlášeni na SterbaJ@seznam.cz, dostanou navíc prezentace a jedničku za aktivitu.

F - A/ Do sešitu zezadu: vypracovat z učebnice 96/ O1,2,3 a 96/U1,2
- B/   Zapsat do sešitu zpředu   a nastudovat (ze str. 95, 96)
- Čas - jednotky času
- čas – fyzikální veličina, značka t
- základní jednotka je sekunda, značka  s
- další jednotky: minuta (min), hodina (h), den (d)
- převody jednotek: (opiš převodní vztahy mezi jednotkami času z tabulky vpředu na vnitřní 
straně obálky učebnice)

AJ - opak. slovní zásoby
- učebnice str. 68, cv. 2 písemně, číst text a překlad
- prac.sešit str. 54-55, cvičení 3 přepsat do času přítomného prostého(every day)
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