
UČIVO 6.A – 20.4.-24.4

M  - učebnice str. 13-17 (Ostrý a tupý úhel, vedlejší úhly, úhly vrcholové, úhly souhlasné a 
střídavé); násobení a dělení úhlů (početně)
- zároveň se na emailu  inzsblatenska@seznam.cz (heslo: blatenska540) zašlu k zadané látce
vlastní materiál (zejména pak k násobení a dělení úhlů, neboť v učebnici tato látka chybí)

ČJ - mluvnice  - kapitola Číslovky - str. 101- 106 - opsat si do školního sešitu poučky (žlutě 
označené), napsat skloňování číslovek dva, oba, tři, čtyři a pět a ústně udělat všechna 
cvičení z této kapitoly.

             - literární výchova - přečíst si  v čítance Lassie se vrací str. 124 - 128. přihlášení žáci 
očekávají pracovní list k této ukázce.

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

Př - Prostudovat si kapitoly Pavoukovci (uč. str. 72-75) a Úvod do korýšů (uč. str. 76-77) a 
vypsat poznámky. Témata lze procvičit v pracovním sešitu (str. 39-40).
- 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 - vypsat si poznámky kap. ŘÍM uč. str. 99 - 103 . Přihlášení žáci si mohou místo toho opsat 
prezentaci, kterou pošlu.

F A/ Do sešitu zezadu: vypracovat z učebnice 96/5,6– vypracované zaslat na adresu 
homolkovajit@centrum.cz
B/   Zapsat do sešitu zpředu   a NASTUDOVAT (ze str. 100 – 102)
Změna objemu pevných těles při změně teploty
- nakresli str. 100/obr. 2.31 Zvětšení objemu kuličky při zahřátí 
- opiš text ze žlutého rámečku na str. 101
- bimetalový pásek (dvojkovový) – nakresli str.102/obr. 2.33 Ohnutí bimetalového pásku při 
zahřívání
- změna délky a objemu těles při změně teploty v praxi– nakresli  str. 102/obr. 2.34, obr,2.35
Poznámka - k obrázkům nezapomeň psát jejich název (za číslem obr.)
C/ Doporučuji podívat .se na YouTube:
a/ Změna objemu pevných těles                      https://www.youtube.com/watch?
v=v3syuYX5RJc&t=30s
b/Změny objemu bimetalového pásku s     teplotou   https://www.youtube.com/watch?
v=8kP6rR0U8aw
D/ Poznámka
Zájemci o radu zašlou e-mail se svou adresou na adresu homolkovajit@centrum.cz

AJ - opakování slovíček - ústně i písemně
- učebnice str. 68 - z textu vypiš 3 věty v čase přítomném prostém a 3 věty v čase přítomném
průběhovém
- napiš rozhovor " V obchodě", kupuješ nejméně 2 věci
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- pracovní sešit str. 57 cv. 4, 5, 6 - doplnit  

- samostudium: Help for English, www.onestopenglish.com/children/   
info@sogoodlanguages.com www.anglictinadomobilu.cz
- po splnění úkolu, případnou radu – kontaktovat na e-mailové adrese     
JStulikova@seznam.cz

OV - Do sešitu z občanské výchovy zpracujte písemně: Jak jsem strávil/a Velikonoce
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