
                                   Úkoly pro 6. B na týden od 27.4. do 1.5. 

 

     Prosím všechny žáky, aby maximálně spolupracovali, vypracovávali úkoly a 

komunikovali s učiteli. Všechny emailové adresy jednotlivých vyučujících najdete na 

stránkách školy. Pokud si s čímkoli nebudete vědět rady, pište a ptejte se. 

                                          Všechny vás zdraví 

                                                                          Bohumila Humlová 

 

Čj  Viz. příloha 

 

M 1/Úhel    

 Do školního sešitu zezadu (předchozí sérii příkladů z minule odděl čarou) „Samostatná 

práce“ S127/11B, S127/12B.  Vypracované úkoly ofoť a pošli. Pokud tyto možnosti 

nemáš, pošli mi e-mailem výsledky Tvého počítání (vždy uveď i číslo příkladu) na moji 

e-mailovou adresu. Do 29. 4. 2020. 

2/ Počítání s úhly 

1/ Do školního sešitu zpředu opiš vše z přílohy – vzorové vypočítané příklady 

s vysvětlením + vypočítej příklady na sčítání a odčítání úhlů 

2/ Toto učivo najdeš v učebnici na str. 20 

3/ Určitě se podívej se na prezentace k tomuto učivu na YouTube: 

    Sčítání, odčítání, násobení, dělení 

úhlů https://www.youtube.com/watch?v=ITyFVCvxIHs&t=115s (podívej se, jak sčítáme 

úhly graficky, pak to probereme společně. Vydrž do konce videa!)   

3/Doporučuji  - na YouTube je řada dalších videí k danému učivu 

4/Poznámka 

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

Aj Pracovní list v příloze – vypracovat a poslat (potřebuji vědět, jak zvládáte přítomné časy) 

projekt popis osob - můžete vypracovat na papír a pak vyfotit, nebo rovnou poslat text a 

obrázky či fotografie (můžou být z internetu): dvě osoby (muž a žena nebo chlapec a 

dívka) popsat vzhled a oblečení, o každé postavě 8 – 10 vět 

moje adresa bohumila.humlova@seznam.cz 

Důležité: Kdo ještě nemáte pracovní sešit Project 2, můžete od 27.4. koupit v 

knihkupectví v Horažďovicích. 

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 ke stažení na 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). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITyFVCvxIHs&t=115s
mailto:homolkovajit@centrum.cz
mailto:inzsblatenska@seznam.cz


F Viz. příloha 

OV Kdo neposlal: NAPIŠTE, JAKÁ TABU (CO SE NESMÍ) DĚLAT V KINĚ, DIVADLE, 

V RESTAURACI – vyhledávejte na internetu! 

napište a pošlete na můj e- mail. Dále přemýšlejte a následně napište ÚVAHU NA 

TÉMA - LIDSKÁ SOLIDARITA nebo LIDÉ, KTEŘÍ JSOU PROSPĚŠNÍ 

SPOLEČNOSTI. ÚVAHA je to, že si pokládáte otázky a na ně odpovídáte.Nezadávám 

Vám konkrétní rozsah práce - jak to bude dlouhé, je  na Vás. Snažte se volit takové 

odpovědi, aby Vaše odpověď nezněla ANO - NE  - NEVÍM. Kdo se ještě vůbec e- 

mailem neozval, učiňte tak.  

 

   


