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Český jazyk 
 

On-line hodiny – 13. 4., 14. 4., 15 .4., 16. 4. (začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář) 
 

Cíl – slovesa – mluvnické kategorie 
- Slovesný způsob 
- Slovesný čas 

 

Budeme psát diktát 
 

Literatura – F. Župan, Pepánek vychovatelem, str. 152, vypracovat otázky str. 154/1, 2, 3, 4, 
5 a poslat na mail vrestalova@chelcickeho.cz do 15. 4. 
 

Do konce dubna budu chtít zpracovanou četbu 

 
Přírodopis  
 

Online výuka dle rozvrhu 

• Prosím, mějte připravenou učebnici – Přírodopis 7  

1. online hodina 

• Generativní orgány rostlin – květ (učebnice – Přírodopis 7 strana 82) 

• Zápisky budeme čerpat zde: 

https://drive.google.com/file/d/1NCjhAc1xLy2OCezpgOGbKDgHLoDrBOMr/view?usp

=sharing  

2. online hodina  

• Generativní orgány rostlin – opylení a oplození (učebnice – Přírodopis 7, strana 84 

 
Anglický jazyk (skupina pana učitele Šolce) 
 

Online hodiny: úterý 10:00, středa 12:00 a pátek 11:00 
 

V úterý si zkontrolujeme DÚ (WB 43/7 a 44/2). V následující lekci si pak zopakujeme 
předložky prostorové a obohatíme znalosti o další zdvořilostní dialogické fráze. Zásadním 
učivem pak bude slovní spojení se slovesem look. (PB 44/3) 
 

Nezapomeňte si opět zopakovat slovíčka a podívejte se na nová. Jednotlivá cvičení 
v pracovních sešitech si budeme zadávat průběžně podle toho, jak nám to půjde a kam se 
dostaneme v rámci online hodin.  
 

Pokud byste potřebovali, můžete se na mě kdykoliv s čímkoliv obrátit prostřednictvím 
Teamsů, kde jsem každý den k dispozici. 
Tak zatím, have a nice day and see you soon! Bye bye, J.Š. 

mailto:vrestalova@chelcickeho.cz
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Anglický jazyk (skupina paní učitelky Vanhaeren)    
 

Tento týden proběhne on-line výuka podle rozvrhu úterý 10:00, středa 11:55, pátek 10:55. 
Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. Tento týden začneme novou lekci 
UNIT 18 – HELLO (Cílem lekce bude umět zdvořile pozdravit, popsat pohyby části těla, 
číslovky násobné.)    
 

V učebnici si přečteme a přeložíme text na str. 38/cv. 1. 
V pracovním sešitě vypracujeme společně na str. 38/cv. 1, 2, 4 a na str. 39/cv. 7. 
 

Zápis si společně zapíšeme v hodině: 
 

Lesson: Číslovky násobné 
Číslovky násobné se tvoří pomocí times. Pro výrazy jednou, dvakrát existují zvláštní tvary. 
 

once jednou   three times třikrát  ten times          desekrát
  

twice dvakrát   four times čtyřikrát  a hundred times   stokrát
  

Za domácí úkol (HW) vypracujete v pracovním sešitě na str. 38/cv. 3 a na str. 39/cv. 5, 6. 
Úkoly mi posílejte na vanhaeren@chelcickeho.cz nebo na WhatsApp. Opakujte si 
nepravidelná slovesa, slovíčka 17. lekce, číslovky řadové a předložky on, in, geometrické 
tvary.   
 

Na závěr si společně zahrajeme hru: “English detective“ and “Simon says.“  
Hezký týden a těším se naše on-line setkání.   
 

Další informace k on-line výuce sledujte v aplikaci Teams.          
 
 
 

Dějepis 

Pondělí – Starověký Řím – založení města, období království  
 

TEST – starověké ŘECKO  
Pracovní sešit str. 40. – 41. 

- Poloha starověkého Říma, Apeninský poloostrov a jeho osídlení v 1. tis. před n.l., 

- Dělení římských dějin  

- Společnost královské éry  

Středa– Starověký Řím – vznik republiky, její orgány a boj plebejů za 

rovnoprávnost  
Pracovní sešit str. 40. – 41. 
- Řím za republiky, vysvětlení pojmu REPUBLIKA,  volení úředníci římské republiky, konflikt 
mezi plebeji a patriciji, zákon dvanácti desek – základy evropského práva  

mailto:vanhaeren@chelcickeho.cz
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Matematika 
 

Úkol odevzdejte nejpozději do 18. 4. 2021 do 23:00 

Dělitelnost přirozených čísel VI 
NSN a NSD (největší společný dělitel) 

 

1. Spočítejte: 

a) NSD(12, 8) = 

b) NSD(24, 8) = 

c) NSD(210, 45) = 

d) NSD(24, 25) = 

e) NSD(42, 105) = 

 

2. Ze dvou tyčí dlouhých 240 cm a 210 cm je třeba nařezat co nejdelší stejně dlouhé 
kolíky ke květinám tak, aby nezůstaly žádné zbytky. Kolik kolíků to bude? 
 

3. Určete maximální rozměr čtvercových dlaždic, kterými je možné vydláždit 
obdélníkovou chodbu dlouhou 6 m a širokou 192 dm. Rozměry dlaždic uvádějte v 
decimetrech a určete jejich počet.   

 

4. Přední kolo traktoru má obvod 18 dm a zadní 60 dm. Na nejspodnější místo obou kol 
uděláme červenou značku. Traktor se rozjede. V jaké vzdálenosti od startu se opět 
obě značky objeví shodně dole?  
 

5. Máte vytvořit co největší stejné bonboniéry z celkového počtu 280 oříškových, 252 
nugátových a 420 marcipánových bonbónů. Přitom vám nesmí žádný bonbón zbýt ani 
chybět. Jaké bude mít jedna bonboniéra složení a kolik jich z daného množství 
bonbónů připravíte? 

 

Zeměpis 
 

Do sešitu si barevně překreslit a popsat obrázek 40. na straně 39. Obrázek mi neposílejte do 
mailu. Výpisky do sešitu si budeme dělat společně na hodině. On-line vyučování je podle 
rozvrhu. 
 
 

Tělesná výchova 
 

Bude ve čtvrtek 15. 4. Připravíte si cviky pro ostatní ve třídě. 


