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Český jazyk 
 

On-line hodiny-16. 2., 17. 2., 18. 2., 19. 2. (začínáme vždy v celou hodinu-viz. 
kalendář) 
 

Cíl – Zájmena – druhy 
- Pravopis zájmen 

 

do sešitu vypracovat str. 84/13 b) - poslat na mail vrestalova@chelcickeho.cz do 
18. 2. 
 

Pracovní sešit 6. roč. str. 15 a 16 (kontrola při on-line hodině-dokončení) 
 

Literatura – přečíst LV str. 57-58 – Žánry lyricko-epické (výklad při on-line hodině) 
 

Číst – čítanka str. 132 – J. Kainar, Kocourek-vypracovat str. 134/ot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 (kontrola při on-line hodině) 

 
 

 

Anglický jazyk (skupina pana učitele Šolce) 
 

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

V úterý si zkontrolujeme DÚ v pracovních sešitech (WB 37/7 a 35/8 z minula). 
Následně se společně pustíme do 17. lekce, kde se seznámíme se zajímavostmi 
ohledně Velikonoc u nás a v zahraničí. Zopakujeme si trpný rod a naučíme novou 
slovní zásobu. Nezapomeňte si tedy 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. 
 
 
 

Výtvarná výchova 
 

Úkolem z tohoto předmětu bude vytvořit obrázek při pohledu z okna. Prostě to, 
co vidíš, když koukáš ven. Můžeš použít jakoukoliv techniku. Výsledek svého díla 
vyfoťte a pošlete na mail: jirasek@chelcickeho.cz 

mailto:vrestalova@chelcickeho.cz
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Přírodopis 
 

• Online výuka dle rozvrhu 

1. online hodina 

• Cévnaté rostliny – plavuně, přesličky – učebnice strana 87/88 

2. online hodina  

• Cévnaté rostliny – kapradiny – učebnice strana 89/90 

 
 
 
 

Zeměpis 
 

10. Práce s mapou místní krajiny 
 
Do sešitu vypracovat Otázky a úkoly ze strany 28. Musíte pracovat s mapou na 
obrázku 27. (strana 26.). Nebudeme dělat otázku 9. (Ukažte továrny...). Práci 
vyfoťte a pošlete do 28. února na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování 
je podle rozvrhu. Výpisky do sešitu si budeme dělat společně na on-line hodině. 
 
 

 
Výchova k občanství 
 

Pro každého člověka jsou různé věci různě důležité. Takovému řazení od 
nejdůležitější po nejméně důležité se říká žebříček hodnot (nebo také hierarchie) 
a na jeho utváření má velký vliv právě naše rodina. Sestav si svůj žebříček hodnot 
a následně porovnáme Vaše výsledky ve třídě. On-line vyučování je ve středu od 
11 hodin. 
 

 
Tělesná výchova 
 

On-line hodina bude ve čtvrtek 18. února od 9:50. Budete ve sportovním, 
připravíte si dobrou náladu, jeden cvik pro ostatní, míč, švihadlo a florbalku. 
Můžeme cvičit ve stoje, na židli, v leže apod. 
 
 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz
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Dějepis 

Zrod řeckých městských států – periodizace dějin Řecka  

- Máme dluh z minulého týdne.  Vysvětlíme si, podle čeho jsou dějiny Řecka 

děleny na jednotlivá období – na mapě ukážeme střediska vyspělých kultur 

a významné městské státy (Kréta, Mykény, Athény a Sparta, Théby a Korint)  

- Popíšeme fungování městských států a rozdělení společnosti v řeckých 

státech 

Pracovní sešit str. 25-26 
 

Vojenský stát – Sparta a Athény – město, kde se zrodila demokracie  

Pracovní sešit str. 26. a 27.  
- Srovnáme si dva příklady uspořádání řeckého poleis (způsob správy města, 

rozdělení obyvatelstva a formy vlády)  

 
 

Fyzika 
 

Tento týden (15. 1. 2021 – 21. 2. 2021) začneme s novou kapitolou Měření 
fyzikálních veličin, která nám vydrží až do konce školního roku. Napište si do 
sešitu následující poznámky k úvodu této kapitoly, na hodině fyziky si o tom 
popovídáme a podíváme se na první veličinu, kterou bude délka. 
 

Měření fyzikálních veličin 
 

• fyzikální veličina je vlastnost (těles, látek, …), kterou můžeme změřit a 

číselně vyjádřit 

• příklady fyzikálních veličin: délka, objem, hmotnost, hustota, čas, teplota, 

síla 

• k určení hodnoty fyzikální veličiny používáme číslo a jednotku 

př.: hmotnost: m = 2 kg 
       čas: t = 5 s 
       síla: F = 1 N 

• každá veličina má základní jednotku 

• kromě základních jednotek používáme i odvozené jednotky pro usnadnění 

vyjadřování 
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Anglický jazyk (skupina paní učitelky Vanhaeren)   
                                          

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v úterý 16. února v 10:00, ve 
středu 17. února v 11:55 a v pátek 19. února od 10:55.    

  

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 
 
Tento týden společně dokončíme 14. lekci REVISION UNIT 14 - OPAKOVÁNÍ (Cílem 
lekce bude opakování slovní zásoby a gramatických struktur probraných ve 
druhém čtvrtletí.)    

 

V učebnici společně dokončíme Unit 14. 
V pracovním sešitě společně dokončíme cvičení Unit 14.    

 

Za domácí úkol (HW) si vytvořte lístečky s nepravidelnými slovesy ve všech tvarech 
a s českým překladem: become, come, do, draw, drink, drive, eat, fall, fly, forget, 
give, go, hide, know, ride, ring, run, see, sing, speak, swim, tear, write, can. Úkol 
mi pošlete na vanhaeren@chelcickeho.cz nebo na WhatsApp do 16. února, úkol si 
zkontrolujeme ve středu 17. února).  
 
Opakujte si slovíčka 10., 11., 12. a 13. lekce ke zkoušení a nepravidelná slovesa ve 
všech tvarech: break, bring, teach, think, buy, cut, put, hit, hurt, feel, find, get, 
hang, have, hold, say, keep, leave, lose, make, meet, read, sit, sleep, spell, spill, 
stick, sting, tell, undrestand, win, send, spend.   

 

Hezký týden a těším se naše on-line setkání.   
 

Další informace k on-line výuce sledujte na Teams.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vanhaeren@chelcickeho.czdo
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Matematika 
 

Úkol odevzdejte nejpozději do 21. 2. 2021 do 23:00 
 

Osová souměrnost III 
 

1. Na obrázku je nedodělaný plán tenisového hřiště. Úsečky představují 

zadní čáry. Pomocí kružítka a pravítka (bez měření) určete, kde má být síť a 

narýsujte ji. 

 
 
2. Najděte střed čtverce s pomocí pravítka a kružítka (bez pomoci měření a 

úhlopříček). 
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3. Kolika způsoby můžete do obrázku doplnit osu souměrnosti, aby bod E 

byl samodružný a aby obdélník ABCD měl právě jeden samodružný bod? 

Všechny takové osy narýsujte. 

 
 
 
 
4.  

a) Je následující útvar osově souměrný? Pokud ano, najděte osu. 

b) Zobrazte útvar v osové souměrnosti, která je určena nějakou stranou 

trojúhelníka na obrázku.  
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5. U každé vlajky určete, kolik má os souměrnosti a osy vyznačte. 
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