
                                   Úkoly pro 6. B na týden od 6. 4. - 10. 4. 

 

Čj 1) slovesa: učebnice str. 107 - 111 - nastudovat, zapsat si poznámky (žluté rámečky); projít si 

cvičení, písemně do sešitu: 108/2; 109/1; 

2) zopakovat pravopis přídavných jmen: písemně do sešitu: 79/9a); 

3) doplnit pracovní list (v příloze) - zaslat na e-mail: p.janska@centrum.cz 
 

M A/ Úhel učebnice Matematika 3 (nyní pracujeme se 3. dílem) 

1/ Do domácího sešitu S123/1 (nové číslo úkolu) 
2/ Do školního sešitu zezadu (předchozí sérii příkladů z minule odděl čarou) U5/2 

3/ Zájemci o další procvičování - zbývající příklady U str.5, S str.123 

B/ Měření úhlu. Velikost úhlu 
1/ Do školního sešitu zpředu: opsat a narýsovat vše z přílohy, zkusit vypracovat U10/1, 12/7B 

2/ Pročíst učivo z učebnice na str. 9 – 12 

3/ Doporučuji k tomuto učivu: 

Úhly – měření, rýsování https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U 
Ostré, pravé a tupé úhly https://www.youtube.com/watch?v=Y0R6aGZ29Lc 
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) 

2/ Na YouTube je řada videí k danému učivu 

D/ Poznámka 
Zájemci o radu zašlou e-mail se svou adresou na adresu homolkovajit@centrum.cz 

Aj uč. str. 71/5 – seřadit obrázky, číst příběh, přeložit 

                       do šk. sešitu pořadí + 1 až 2 věty o každém obrázku (použijte přít. čas průběhový) 

pracovní sešit str. 59, 60 

D Vypsat poznámky do sešitu z kapitoly Kultura starověkého Řecka str.91 - 97 (části Věda, 

Divadlo, Výtvarné umění, Architektura, Hry). Přihlášení žáci dostanou prezentaci. 

Z Poznámky ke stažení na 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 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 na jedničky. 

- Na Youtube kanále Petr Curko najdete komentované prezentace – už je tam pěkná databáze (ve 

videích také bývají ukryté úkoly na jedničku). 

 

F 1)   str.93 výpočet hmotnosti 

2)    zaslání minulého úkolu na mail: jandova.t@email.cz 

 

OV + Pč Viz příloha 

Hv Zpívejte si a poslouchejte písničky – třeba najdete nějakou, kterou si pak zazpíváme společně. 

 

  Vzkaz od třídní učitelky: Všechny vás pozdravuji. Užijte si Velikonoce, jakkoli 

budou jiné než jindy a vám i vašim rodinám přeji hlavně pevné zdraví. 
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