
                                   Úkoly pro 6. B na týden od 11. do 15. 5. 

 
    Chválím všechny žáky, kteří pracují a komunikují s vyučujícími. Děkuji obětavým rodičům – 

bez Vás by to bylo všechno daleko těžší! Přeji vám všem pěkný týden a hlavně dobré zdraví! 
 
                                                                          Bohumila Humlová 

 

Čj  Viz. příloha 

 

M 1/Sčítání a odčítání úhlů 

Do domácího sešitu (jako nový úkol) S132/8B, S132/9B. Vypracovaný úkol mi pošli na 

moji e-mailovou adresu. Do 13. 5. 2020. 

2/ Dělení trojúhelníků podle úhlů. Vnitřní úhly v čtyřúhelníku 

1/ Do školního sešitu zpředu opiš vše z přílohy – nové učivo + vzorové vypočítané 

příklady 

2/ Toto učivo najdeš v učebnici na str. 36 

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

  A/Dělení trojúhelníků podle úhlů https://www.youtube.com/watch?v=3jzyp-rk5Co 

  B/Vnitřní úhly v čtyřúhelníku https://www.youtube.com/watch?v=5PvcfkT4Yu4 

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 Učebnice str. 74/1 popiš obrázky, použij průběhový čas, 74/3 doplň a čti 

pracovní list v příloze pošlete na bohumila.humlova@seznam.cz (můžete připsat, do jaké 

míry jste pracovali samostatně a bez pomoci sešitů a slovníků – je to opakování 6. lekce) 

D  Z učebnice udělat výpisky z kapitoly Římská republika (str. 105 - 111). Přihlášení žáci 

očekávají test na Řím. 

Z Materiály ke stažení na adrese inzsblatenska@seznam.cz, heslo blatenska540 

Př Prostudovat si kapitoly Hmyz – proměna dokonalá a nedokonalá (uč. str. 84-85) 

a Jepice, vážky (uč. str. 86-87) a vypsat poznámky. Resty z pracovního sešitu lze zasílat 

ke kontrole na petrcurko@seznam.cz. 

Další úkol na jedničku: Libovolnou formou vytvořit zajímavou kžížovku na téma 

hmyz (lze ručně či na PC – představivosti se meze nekladou). 

V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 

Od tohoto týdne již nebudu posílat prezentace, jelikož jsou všechny umístěné na 

Youtube (kanál Petr Curko, https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists). Je 

mnohem lepší, když žáci danou kapitolu naposlouchají. 

OV Viz. příloha 

F Viz. příloha 
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