
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 15.12., 16.12., 17.12., 18.12. (začínáme vždy v celou hodinu – 
viz. kalendář) 
 
Cíl – Podstatná jména – konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková – 
opakování 
 Podstatná jména – obecná, vlastní (do školního sešitu vypracovat str. 59/2 do 
16.42. (kontrola při on-line hodině) 
Tvary a pravopis podstatných jmen 
 
Sloh – Popis předmětu, pracovního postupu 
 
 
 

Fyzika 
 

Oprava písemky 
Minulý týden jsme ve škole psali písemku, jejíž opravu nahraji během týdne do 
Teams. Projděte si ji a pokud tam budou nějaké nejasnosti, budeme to řešit na 
online hodině, případně můžete psát dotazy do Teams. 
 
 
 
 

Dějepis 14.12.-18.12. 
 

Starověký Egypt a Persie  

Pracovní sešit str. 9-13 

 - pravidelná on-line výuka dle školního rozvrhu.  
 
 

Zeměpis 
 
Budeme pouze opakovat souřadnice. On-line výuka podle rozvrhu. 
 
 



Přírodopis 14.12.2020-18.12.2020 
 

Milí šesťáci, 
V tomto týdnu si společně procvičíme fotosyntézu 
(informace naleznete v učebnici od strany 74 nebo 
v sešitech nebo v pracovním listu). Dáme si soutěž za 

bodíky o jedničky       Tak se na téma jukněte. 
Dále budeme pokračovat dýcháním rostlin a když nám 
zbude čas, tak začneme stélkatými rostlinami.  
Mějte se krásně  
 
 
 

Anglický jazyk (skupina pana učitele Šolce) 
 
Online hodiny: úterý 10:00, středa 12:00 a čtvrtek 11:00 
 
Abychom mohli řádně a pořádně pracovat, nezapomeňte nastudovat nová 
slovíčka (12., 13. lekce)! 
 
V pracovním sešitě pak společně vypracujeme vybraná cvičení lekce 12 a 13. 
Stejně tak se budeme věnovat článkům v učebnici. Nové učivo v těchto lekcích 
je: tvoření množných čísel podstatných jmen zakončených na –f, -fe a –o a 
číslovky ve funkci podstatného jména. 
 
Na úterní hodinu si tedy projděte již zmiňovanou slovní zásobu a můžete si 
vybrat některý z článků v učebnici, u kterého si procvičte hlasité čtení 
s porozuměním. 
 
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. 
 
 
 
 
         



Anglický jazyk (skupina paní učitelky Vanhaeren) 
 
Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v úterý 15. prosince 10:00, ve 
středu 16. prosince 11:50 a v pátek 18. prosince 10:55.  
 
Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 
 
Tento týden opakujeme Unit 1. - 8. (čtení letopočtů, předložky místa, hláskování, 
nejvýznamnější evropské státy, základní číslovky, počasí, minulý čas prostý, 
stupňování přídavných jmen) a slovní zásobu.    
 
V učebnici a v pracovním sešitě společně dokončíme jednotlivá cvičení 1. – 8. 
lekce.  
 
Tento týden se budeme věnovat vánočnímu tématu “At Christmas“      
Za domácí úkol (HW) napište vánoční přání v angličtině a doplňte ho anglickým 
textem známé anglické písně nebo básničky. Vypracovaný úkol mně prosím 
pošlete do 18. 12. na e-mail vanhaeren@chelcickeho.cz  
 
Hezký týden a těším se naše on-line setkání.   
 
Další informace k on-line výuce sledujte na Teams.          

 
 
 
 

Výchova k občanství 
 
 Téma je rodina 
 
Popiš jednotlivé vývojové etapy života: novorozenecké období, kojenecké 
období … atd. 
 
 
On-line výuka podle rozvrhu. 
 
 
 

mailto:vanhaeren@chelcickeho.cz


Matematika 
 

Úkol odevzdejte nejpozději do 20.12.2020 do 23:00 
 

Úhly II 
 

1. Převeďte na minuty: 

 

2° =  

7° = 

5,5° = 

26,2° = 

123,75° = 

 

2. Převeďte na stupně a minuty tak, aby počet minut byl menší než 60: 

 

78´ =  

164´ = 

249´ = 

333´ = 

908´ = 

 

3. Upravte tak, aby počet vteřin i minut byl menší než 60: 

 

68´ 100´´ =  

10° 115´ 222´ = 

1° 500´ 1 000´´ = 

 

4. Určete, zda je daný úhel ostrý, pravý, tupý, přímý nebo nekonvexní: 

 

177° 178´ 130´´ =  

88° 115´ 283´ = 

165° 879´ 1 260´´ = 

 

5. Kolik minut má pravý úhel? 

Kolik minut má přímý úhel? 

Kolik minut má plný úhel? 

Kolik vteřin má pravý úhel? 


