
                                   Úkoly pro 6. B na týden od 18. do 22. 5. 
 

Zdravím všechny z 6. B. Velká většina z vás pracuje dobře, vyučující vás moc chválí a já se 

také připojuji. Doufám, že se do konce školního roku ještě uvidíme! Přeji vám všem hezký 

týden a hlavně dobré zdraví. 

                                                                       Bohumila Humlová 

    
 

Čj 1) Opakujte si podmět, přísudek, předmět, přívlastek shodný. 

2) Přečtěte si začátek příběhu Zrádné závory (učebnice str. 132) a dovyprávějte ho. 

3) Dočtěte knihy na literární soutěž (od příštího týdne začneme s vracením). 

M 1/Trojúhelník – jeho úhly 

Do domácího sešitu (jako nový úkol) S142/4a,b,c,d.Vypracovaný úkol mi pošli na moji 

e-mailovou adresu. Do 20. 5. 2020. 

2/ Dělení trojúhelníků podle stran 

1/ Do školního sešitu zpředu opiš vše z přílohy – nové učivo nastuduj 

2/ Toto učivo najdeš v učebnici na str. 38,39,40. 

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

 Dělení trojúhelníků podle stran https://www.youtube.com/watch?v=oY_1ntsezW0   

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 řadové číslovky – viz příloha, ke kontrole na bohumila.humlova@seznam.cz 

kdo má prac. sešit Project 2, prostuduje si na str. 66/1.5 

na YouTube zadejte ordinal numbers in English – můžete se tam naučit správnou 

výslovnost 

Berte to informativně, v příštím školním roce všechno probereme a procvičíme společně! 

D Prostudovat kapitolu Krize římské republiky (uč. str. 110 - 115) a udělat do sešitu 

stručné výpisky. 

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

Př - Prostudovat si kapitoly Švábi až strašilky (uč. str. 88-89) a vypsat poznámky. 

- Témata lze procvičit v pracovním sešitu (str. 48) – zasílat ke kontrole lze na 

petrcurko@seznam.cz (pozor, zde se nám pořadí kapitol v PS rozchází s učebnicí). 

- Další úkol na jedničku: Pokud máte možnost, vyfotografujte mi doma či venku 

libovolný hmyz a foto mi pošlete s krátkým popisem živočicha (druh, znaky…). 

- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 

- Veškeré prezentace jsou dostupné na Youtube (kanál Petr Curko, dostupný na 

adrese https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists). 

OV KOLIK CO STOJÍ? - VYPLŇ A DEJ MI ZPRÁVU NA E- MAIL, JAK SE TI TO 

POVEDLO! 

NAVŠTIV STÁNKY, PODÍVEJ SE, TŘEBA PROCVIČÍŠ MATEMATIKU, ČEŠTINU 

NEBO ZEMĚPIS 

 

https://www.zlatka.in/cs/ 

 

F Viz příloha 
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