
                                   Úkoly pro 6. B na týden od 30.3. - 3.4. 

 

Čj Viz. přiložený soubor. Vypracované posílejte na adresu p.janska@centrum.cz 
 

M A/Společný dělitel, společný násobek (opakování) 
1/ Do domácího sešitu U 76/11A (urči n, D, zda jsou č. soudělná -nesoudělná) 
2/ Do školního sešitu zezadu U 71/2A,U72/6, U74/ Úlohy na závěr A (1,2,3,4) 
3/ Zájemci o další procvičování - zbývající příklady U str. 71 - 78, S str.116-120 
B/ Úhel (nové učivo) 
1/ Do školního sešitu zpředu: opsat a narýsovat vše z přílohy, vypracovat U 5/1 
2/ Naučit se písmena řecké abecedy (ze školního sešitu) 
3/ Pročíst učivo na str. 3 a 4 z učebnice Matematika 3 (nyní budeme pracovat se 3. dílem) 
C/Doporučuji 
1/Dopoledne na ČT2 seriál Kája a Mat+Ema+Tika věnovaný základům matematiky, také 
najdete na https://decko.ceska televize.cz/kaja-a-mat-ema-tika 

2/ Dopoledne na ČT2 pořad UčíTelka pro žáky I. stupně věnovaný matematice (pro vás 
opakování matematiky) 
C/Poznámka 

Zájemci o radu při řešení úloh zašlou e-mail se svou adresou na adresu 
homolkovajit@centrum.cz 

 

Aj Učebnice str. 70/1 učit se nová slovíčka, do školního sešitu popsat jednotlivé postavy na 
obrázku (sloveso wear – nosit, mít na sobě), pracovní sešit str. 58 celá 

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. 

Z Poznámky ke stažení na 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 (na mail třídy ukoly6.b@seznam.cz a na vyžádání i osobně). 
- 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). 
 

 

F Opakování hustota látky (tabulka na zadní straně učebnice) 
str 92/O 1, 2, 3 
92/ U 3, 4, 5 
 

OV Viz příloha 

VV Viz příloha 
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