
UČIVO 6.A – 6.4.-17.4

M  - opakovat doposud zadanou látku, která se týká úhlů (zejména převody jednotek úhlů, 
sčítání a odčítání velikostí úhlů, rýsování úhlů, měření úhlů)
- zároveň se na emailu  inzsblatenska@seznam.cz (heslo: blatenska540) objeví pracovní list 
na zopakování výše zmíněné látky. Vyhotovený pracovní list bych poté požádal zaslat na e-
mailovou adresu ludekmraz@seznam.cz, abych měl zpětnou vazbu, jak se vám daří. 

ČJ Český jazyk - procvičovat tvary a skloňování zájmen ten a náš. Přihlášení žáci dostanou 
pracovní list e-mailem.

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

Př - Prostudovat si kapitolu Kroužkovci (uč. str. 66-67) a Úvod do členovců (uč. str. 68-71). 
Témata lze procvičit v pracovním sešitu (str. 38).
- Rád zašlu prezentace (na mail třídy poznamky6.tr@seznam.cz a na vyžádání 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 na jedničky.
- Na Youtube kanále Petr Curko najdete komentované prezentace – už je tam pěkná databáze
(ve videích také bývají ukryté úkoly na jedničku).

D Dějepis - vypsat si poznámky do sešitu z kap. Kultura ve starověkém Řecku str. 91 - 97 
(části Věda, Divadlo, Výtvarné umění, Architektura a Hry). Přihlášení žáci opět dostanou 
prezentace.

F A/ Do sešitu zezadu: vypracovat z učebnice 80/O2, U1 a 81/2,3
B/   Zapsat do sešitu zpředu   a nastudovat (ze str. 96 - 99)
Měření času
-hodinami: (vypiš druhy hodin z učebnice, které znáš, o kterých si slyšel – i historické. 
Můžeš využít encyklopedie, internet apod.)
- nakresli troje hodiny - dle vlastního výběru
C/ Doporučuji podívat se na:
a/ Jednotky času                      
https://www.youtube.com/results  search_query=jednotky+%C4%8Dasu   
b/ Převody jednotek času 
https://www.youtube.com/watchv=SyIrthU_Lz8&t=23s
D/ Poznámka
Zájemci o radu zašlou e-mail se svou adresou na adresu homolkovajit@centrum.cz

AJ - opak. slov. zásoby, psát slovíčka dopředu
- učebnice str. 69 cv. 4, 7 -písemně
- pracovní sešit str. 56 cv. 2, 3 - doplnit
- samostudium : www.jazyky-online.info 

                              Help for English

OV - Do sešitu z občanské výchovy zpracujte písemně: Zamysli se nad rozdíly mezi lidmi a 
formou úvahy zpracuj písemně do sešitu.
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