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Ahoj děcka, posílám výsledky k pracovnímu listu z minulého týdne, zkontrolujte si, 

případně projděte chyby, poučte se z nich, tento týden tam máte ještě dvě cvičení 

na totéž – kdo tápe, zahloubá se do mých správných výsledků a hledá v obrázku klíč 

k nesmrtelnosti, dokud nepochopí;-) 

 

Dále lehká kapitolka na Průnik úhlů – postup: vytisknu pracovní list, beru si 

pravítko, tužku, dvě pastelky a fixu. Do obrazce máte nakreslit 2 úhly a najít 

prostor, kde se oba potkají. Prostření písmeno je vrchol!!Z vrcholu! uděláte dvě 

čáry! ke zbývajícím písmenkům!..u vrcholu uděláte oblouček a celý prostor mezi 

jeho dvěma rameny vybarvíte pastelkou. To samé uděláte s druhým úhlem – 

z vrcholu dvě čáry, prostor mezi nimi vybarvíte druhou pastelkou. Pak vezmete fixu 

a obtáhnete prostor, kde se pastelky překrývají přes sebe – našli jste průnik úhlů 

 

A druhá kapitola, také lehká a rychlá, Přenášení úhlů – máte tam vzorový příklad a 

podrobný postup..než začnete kapitolu přepisovat a přerýsovávat, prohlídněte si 

pracovní list na konci souboru, on vám napoví, jak vypadá výchozí stav a v postupu 

se pak dočtete, co s tímto výchozím stavem dělat dál…Písmenka v postupu se 

vztahují ke vzorovému příkladu, písmenka se budou měnit samozřejmě.  

Každá úloha v prac.listě je úkol všehovšudy o 4 čarách, jen pochopit, kam a jak je 

udělat;-) nejdřív si to vyzkoušejte na papír, než přijdete na to, jak na to, pak teprve 

začněte do sešitu a na pracovní list. 

Příští týden pošlu výsledky. I dál procvičujte psaní a čtení řecké abecedy. 

Vše, co posílám, najdu po návratu ve vašem sešitě. To, doufám, nemusím říkat;-) 

…přepsané, přerýsované, vlepené ..včetně pracovních listů.. a ve správném 

pořadí, smysluplnně. 

 

Ať se vám daří 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

Úhly nemusí být stejně nasměrované, mohou k sobě být zády, jeden dolů, druhý 

nahoru…cílem je, aby byly stejně velké bez použití úhloměru 

Při nejasnostech mi napište na e-mail slovackova@9zszlin.cz 

Mějte se hezky  

Slováčková 


