
                                   Úkoly pro 6. B na týden od 20. 4. do 24. 4. 

 

 Důležité: Prosím všechny žáky, aby tento týden reagovali a posílali jednotlivým 

vyučujícím všechny zadané úkoly. Dosud se vůbec nebo téměř vůbec neozvali Daník 

Dryje, Kristýnka Kadaňová, Terezka Kořánová, Kristián Mlnařík a Nikolka Oláhová. 

Děkuji. 

                                                                                             Bohumila Humlová 

 

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

M A/Úhel 
1/ Do domácího sešitu S126/2, S127/9A (nové číslo úkolu) 
2/ Do školního sešitu zezadu (předchozí sérii příkladů z minule odděl čarou) „Samostatná 
práce“ S127/11A, S127/12A. Pokud máš technické možnosti, práci mi ofoť a pošli. Pokud tyto 
možnosti nemáš, pošli mi e-mailem výsledky Tvého počítání (vždy uveď i číslo příkladu) na moji 
e-mailovou adresu. 
B/ Dvojice úhlů 
1/ Do školního sešitu zpředu: opsat a narýsovat vše z přílohy, zkusit vypracovat U 16/6A a naučit 
se základní pojmy 
2/ Pročíst učivo z učebnice na str. 15, 16, 17 
3/ Doporučuji k tomuto učivu na YouTube: 
 Úhly vrcholové, vedlejší, souhlasné a střídavé 

https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI&t=694s (stačí se podívat pouze na 
vysvětlení dvojic úhlů a skončit příkladem na stránce s úhly souhlasnými a střídavými) 
C/Doporučuji 
 1/Dopoledne na ČT2 seriál Kája a Mat+Ema+Tika věnovaný základům M 
 2/Podívejte se ze záznamu na část pořadu ČT1 "ŠKOLA DOMA" ze dne 9. 4. 2020. Jedná se o 
opakování k přípravě na přijímací zkoušky z M. V tomto díle na začátku opakovali úhly!! 
3/ Na YouTube je řada videí k danému učivu 
D/Poznámka 
Zájemci o radu zašlou e-mail se svou adresou na  homolkovajit@centrum.cz 
  

Aj přítomné časy – prostudovat v prac. sešitě na str. 72/6.4 + pracovní list 
učebnice str. 69/6 , 7a , str. 74/2 – ústně doplň a přelož 
pracovní sešit str. 61 celá 
popiš svúj současný běžný den (kdy vstáváš atd.) - použij přít. čas prostý, rozsah 10-15 vět a pošli 
na email bohumila.humlova@seznam.cz 

nepovinné: přikládám PDF s velikonoční tématikou – můžete si zkusit, kolik byste toho věděli 

D  Dějepis - udělat výpisky do sešitu z kapitoly ŘÍM – uč. str. 99 - 103. Přihlášení žáci si místo toho 
mohou opsat prezentaci, kterou jim pošlu. 
 

Z Materiály ke stažení na 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 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). 
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F učebnice 95-98 Měření času 

OV Viz příloha 

 

   


