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Ahoj děcka, úkol, který jste mi měli poslat -2 pracovní listy-mi dosud většina  

neposlala a někteří poslali bez komentáře jen jeden list místo dvou..? Kdo neposlal, 

pošlete. E-mail měl mít tento název  M6 osa úhlu, přenášení, má to svůj důvod. 

Těm, co ho pojmenovali úplně jinak, ho možná neopravím, protože ho v záplavě 

různých DÚ nenajdu. Jakmile váš DÚ opravím, ozvu se každému. Celý tento 

odstavec se týká i Fyziky, i tam měl mít e-mail mnou daný název. 

Tento týden jsme se dopracovali k používání úhloměru. Kapitola se jmenuje Měření 

a Rýsování úhlů – napište si do sešitu tento nadpis. 

Video – Měření a rýsování úhlů – seznámení s úhloměrem začíná ve 2:51, Měření začíná v 5:00 a 

Rýsování v 8:42 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U&t=529s 

Váš úkol je následující: 

1. Vzít si do ruky úhloměr a shlédnout video. Video začíná opakováním, co už 

známe, nevadí, opakování je matka moudrosti. Pak následuje měření úhlu = něco 

jsme si narýsovali a úkolem je zjistit, kolik měří. A nakonec je rýsování úhlů = 

úkolem je narýsovat úhel AVB, který má velikost 42°. Ve videu je toto všechno 

pěkně ukázané. 

2. Pustíte si video znovu od 5 minuty do konce a spolu s paní si všechno, co rýsuje 

ona, narýsujete do sešitů. Komu by video nevyhovovalo, poradí se s učebnicí. 

3. Sami si narýsujete do sešitu 4 libovolné OSTRÉ ÚHLY, libovolně si je pojmenujete 

(buď třemi písmeny, nebo jedním písmenkem řecké abecedy, kterou pořád 

procvičujte!) a tyto úhly změřte a správně zapište jejich velikost. Jsou 

ostré=velikost musí být DO 90°! Pokud byste naměřili více stupňů, tak je to špatně, 

šli jste na úhloměru od špatné nuly..všimněte si, že jsou na úhloměru dvě. Vždy jdu 

od té nuly, kterou prochází spodní rameno mého úhlu! 

4. Narýsujte si libovolné 4 TUPÉ ÚHLY a proveďte totéž, tentokrát vám musí vyjít 

VÍC než 90°! 

5. Pátý úkol zadávám já: Narýsuj následující úhly a správně je označ (=oblouček + 

dovnitř písmenko) 

α=124° 

β=19° (podívejte se na úhloměr pořádně, ať nemáte 21°!..jdete od nuly a pěkně pomalu 

POPOŘADĚ se blížíte k 19….žádné mrknu a vidím, šup šup, to totiž uděláte snadno chybu! 

γ = 90° 

https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U&t=529s


δ =48° 

..písmena výše, jsou počítačově napsaná alfa, beta, gama a delta…vy je do sešitu přepíšete tak, 

jak se píší rukou, jak jste se to učili a úhel narýsujete. 

6. Posílám odkaz na parádní procvičování des. čísel, úhlů, trojúhelníků - 6.třída – vždy vám to 

ukáže, jak jste úspěšní a správné řešení Tak si procvičujte, procvičování je v matematice 

důležité. Stránku si uložte, ať ji můžete používat kdykoliv v budoucnu. 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php 

 

Mějte se hezky a ať se vám daří 

 

Při nejasnostech mě kontaktujte na e-mail slovackova@9zszlin.cz 

Mějte se hezky  

Slováčková 
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