
Učivo 6.A – 4.5. - 7.5.

M - Osová souměrnost – učebnice str. 23 – 32. Projdi si v učebnici tuto kapitolu, vypiš si 
poznámky a pokus se danou látku naučit. Podstatné je se naučit přenášet bod v osové 
souměrnosti (uč str. 27). Pokud tohle pochopíš a naučíš se to, neměl bys mít potom 
problém přenést v osové souměrnosti různé geometrické útvary. Na e-mailové adrese 
inzsblatenska@seznam.cz (heslo: blatenska540) se objeví pracovní list na osovou 
souměrnost. Vypracovaný pracovní list zašli nejpozději do 15.5. na e-mailovou adresu 
ludekmraz@seznam.cz.
 

ČJ - mluvnice:Základní větné členy (přísudek +podmět) - uč str. 112 - 114 - přečíst si poučky a 
vypracovat ústně všechna cvičení, opsat do sešitu poučky str. 115 (Shoda přísudku s 
podmětem) a písemně udělat cv.2/115.
Přihlášení žáci dostanou prezentaci a PL na základní větné členy.
- sloh a literární výchova: Trvají úkoly z minulého týdne. Dosud odevzdalo málo žáků.

D - udělat výpisky do sešitu z kapitoly Etruskové a římští králové (uč. str. 101 - 104). 
Přihlášení žáci dostanou prezentaci na dějiny Říma.

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

Př - Prostudovat si kapitoly Chvostoskoci (uč. str. 81) a Hmyz – úvod (uč. str. 82-83) a vypsat 
poznámky. Témata lze procvičit v pracovním sešitu (str. 44-45) – zasílat ke kontrole lze na - 
petrcurko@seznam.cz.
- Další úkol na jedničku: Napsat pohádku alespoň o 15 větách, kde budou vystupovat 
nejméně dva hmyzí zástupci a dílo doplnit hezkou ilustrací.
- 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: Odpověz stručně na otázku O 1 na str.103, otázku O 1 na str.105 a   
úlohu U 4 na str.105(před odpovědí vždy uveď číslo příkladu). Vypracovaný úkol zašli na 
moji e-mailovou adresu do 6.5.2020
B/   Zapsat do sešitu zpředu     a NASTUDOVAT (ze str. 106 – 107)
Teplota. Měření teploty
- teplota – fyzikální veličina, značka  t        
- jednotka teploty – Celsiův stupeň,     značka      °C
- např.    t = 25°C
- teplotu měříme teploměrem
- druhy teploměrů: vypiš z učebnice (případně, které ty znáš)
C/ Podívej se na : doporučená adresa je v učebnici na str.107
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 - četba + překlad textu

      str. 69 cv. 6 - písemně + překlad
                  str. 69 cv. 7
- pracovní sešit str. 71, 72, 73 - opět prostuduj přítomný čas prostý a přítomný čas 
průběhový

mailto:homolkovajit@centrum.cz


- Nezapomeň na samostudium na internetu a na poslání zprávy o splnění úkolů z Aj.


