
Učivo 6.A – 27.4. - 1.5.

M – opakování učiva z minulého týdne (násobení a dělení velikostí úhlů; úhly vrcholové, 
vedlejší, souhlasné, střídavé), v rámci opakování se na e-mailu inzsblatenska@seznam.cz 
(heslo: blatenska540)) objeví pracovní list, který nejpozději do 1.5. zasílejte na adresu 
ludekmraz@seznam.cz

ČJ - mluvnice.: přečíst si poučení o slovesném způsobu (uč. str. 107), do sešitu udělat cv. 1/107-
108 - vypsat všechna slovesa a určit jejich osobu, číslo, čas a způsob. Ke kontrole neposílat
- sloh: udělat výpisky z článku Brambory (str.163), tak, aby obsahovaly jen 50 - 60 slov. 
Zájemci mohou poslat ke kontrole (možnost dostat 1).

D - vypsat si z učebnice tyto kapitoly: Pověst o založení Říma (str. 102), Římská jména (str. 
103), Římské vojenství (str. 108- 109) a Otroci (str. 110). Vypíší si všichni, nečekají na 
prezentaci.

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

Př - Prostudovat si kapitoly Korýši – rakovci (uč. str. 78-79) a Vzdušnicovci – úvod, 
stonožkovci (uč. str. 80-81) a vypsat poznámky. Témata lze procvičit v pracovním sešitu 
(str. 41-42) – zasílat ke kontrole lze na petrcurko@seznam.cz.
- Další úkoly na jedničku: PS 43/1 (poslat mi vyfotografované), na A4 překreslit tělo raka i 
s popisky (viz učebnice str. 78) a založit do sešitu (také poslat jako fotografii).
- 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 - A/ Do sešitu zezadu: vypracuj test (viz příloha), jeho výsledky zapiš ve tvaru např 1E, 2G 
apod.(ty používáš pouze písmenka od A do D) a zašli mi je e-mailem na moji adresu (napiš 
svoji, pokud posíláš z jiné adresy) do 29.4.2020
B/   Zapsat do sešitu zpředu     a NASTUDOVAT (ze str. 104 – 105)
Změna objemu kapalin a plynů při změně teploty
- nakresli str. 104/obr. 2.38 Zvětšení objemu kapaliny při zahřátí
- opiš texty ze žlutých rámečků na str. 104 a 105
Poznámka - k obrázkům nezapomeň psát jejich název (za číslem obr.)
C/ Podívej.se na YouTube:
a/ Změna objemu kapalin a plynů při zahřívání  https://www.youtube.com/watch?
v=EXYIyyZWEhA                                           
 b/Změny objemu plynu v nafouknutém 
balonku                  https://www.youtube.com/watch?v=96I-0aaFs3k&t=58s      
D/ Poznámka
Zájemci o radu zašlou e-mail se svou adresou na adresu homolkovajit@centrum.cz

AJ - opakování slovíček - ústně i písemně
- učebnice str. 64 - čtení( hlasité) + překlad

                         str. 65 cv. 3 - z tabulky napiš 5 kladných a 5 záporných vět
- pracovní sešit str. 55 cv. 4 - věty v přítomném čase průběhovém přepiš do času 
prostého(every day)
- opakování časování sloves : to be, to have got, can, may, must + jednoduché věty
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- samostudium - již známé internetové stránky
- Zprávu o splnění úkolů, popřípadné dotazy, zašli na adresu vyučující: 
jstulikova@seznam.cz. Zprávu zasílej každý týden po splnění úkolů.
- Připomínám nutné zakoupení nového pracovního sešitu, prodejna Kniha Horažďovice má 
od 27.4. otevřeno.

OV - Do sešitu z občanské výchovy zpracujte písemně: Lidská solidarita, pomoc lidem v 
nouzi Potřební lidé ve společnosti. Vycházej ze současné situace.


