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Český jazyk 
 
On-line hodiny – 16. 3., 17. 3., 18. 3., 19. 3. (začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář) 
 
Cíl – Číslovky – druhy  

- Pravopis číslovek 
 
Pracovní sešit 6. roč. - str. 19 (kontrola při on-line hodině) 
 
Sloh – popis a vypravování 
 
 

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 40/1 a 41/4 - přeložit). Následně si 
zopakujeme poslední probrané učivo a provedeme zápis do gramatiky – vyjádření 
budoucnosti pomocí vazby (to) be going to… Následně si také připomeneme, co jsou to 
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména při otázce na množství How much…? How 
many…?  
 
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. 
 
 

Zeměpis 
 
13. Kamenný obal Země se třese 
  
Do sešitu překreslit a přepsat Tabulku 1 na straně 34. Výpisky do sešitu si budeme dělat 
společně na on-line hodině. On-line vyučování je podle rozvrhu.  
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Přírodopis 
 
Online výuka dle rozvrhu 
 

1. online hodina 

• Nahosemenné rostliny – společné opakování (Cykasy, jinany, jehličnany) 

2. online hodina  

• Nahosemenné rostliny – klasifikovaná samostatná práce  

 
 

Dějepis 

Alexandr Veliký a helénské Řecko – dokončení, opakování  

Pracovní sešit str. 31.  
- Proč je těžší říši spravovat než porazit? Jaký je rozdíl mezi dobytím a dobitím? Jak 

Alexandr porazil Persii, jak došlo k setkání s bojovými slony a kdo jsou to didachové? 

 

Kultura, umění, náboženství, vzdělanost a životní styl starověkého Řecka  

Pracovní sešit str. 24,32 - 35.  
- Jak se žilo ve starověkém Řecku, jaké zvyky a záliby měli lidé v řeckých státech.  

- Proč měli řečtí bohové lidské vlastnosti?  

- Co je to filozofie a?  

- Co jsou to dionýsie, jak vzniklo a fungovalo řecké divadlo? 

 
 
 

Výchova k občanství 
 
Spravedlnost bývá zpodobňována jako žena se zavázanýma očima. Také se říká, že 
spravedlnost je slepá. Umíš vysvětlit význam těchto slov? Myslíš, že rozdělení na moc 
zákonodárnou, výkonnou a soudní je vyhovující? On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 
 
 

Tělesná výchova 
On-line vyučování je podle rozvrhu. 
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Matematika 
 

Úkol odevzdejte nejpozději do 21.3.2021 do 23:00 
 

Dělitelnost přirozených čísel III 
 

Dělitelnost třemi, čtyřmi, šesti, devíti 
 

1. U každého čísla určete, zda se dá beze zbytku dělit 3, 4, 6, 9: 
 

a) 495 

b) 264 

c) 1283 

 
 

2. Jaké nejmenší přirozené číslo se dá dělit zároveň: 
 

a) 3 a 4 

b) 6 a 9 

c) 4 a 9 

d) 3, 6 a 9 

 
 

3. Je číslo 3170956497531759137959375 dělitelné 9? 

 

 

4. Kolik existuje dvouciferných přirozených čísel, která jsou dělitelná 4? 

 
 

5. Napište nejmenší trojciferné přirozené číslo, které je dělitelné 3. 

 
 

6. Napište největší trojciferné přirozené číslo, které je dělitelné 6. 

 
 

7. * Vyberte si aspoň jedno z čísel 3, 4, 6, 9 a zkuste vysvětlit, proč platí pravidlo pro 

dělitelnost tímto číslem. (Například: Proč platí, že číslo je dělitelné 3 právě tehdy, když 

jeho ciferný součet je dělitelný 3?) 
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Fyzika 

Délka III / Objem I 
 

1) Tento týden píšeme písemku (délka). Zopakujte si převody délkových jednotek.  
 

2) Po písemce začneme s novou kapitolou Objem. U nás v týmu je tabulka převodů jednotek. 

Stáhněte si ji (případně vytiskněte a nalepte do sešitu) a trochu se na ni podívejte. Na 

hodině fyziky se o ní budeme bavit.   

 

Anglický jazyk (skupina paní učitelky Vanhaeren) 
 

Tento týden proběhne on-line výuka na Teams podle rozvrhu. Budete potřebovat učebnici, 
pracovní sešit a psací potřeby. 
 

Tento týden společně začneme novou lekci UNIT 16 – THE CALENDAR (Cílem lekce se bude 
umět orientovat v kalendáři a číst data). 
 

V učebnici společně vypracujeme cvičení na str. 34/cv. 1, na str. 35/cv. 6, 7, 8. 
V pracovním sešitě společně vypracujeme cvičení lekce 16. na str. 34/ cv. 1, 3, 4, 5. 
 

Zápis si společně zapíšeme v hodině: 
Lesson: číslovky řadové  
 

Číslovky řadové se tvoří od základních přidáním koncovky -th. Výjimkou jsou first, second a 
third. 
 

Při zápisu číslicemi přidáváme poslední dvě písmena: 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 12th. Tečku 
nepíšeme. 
 

1st first    7th seventh  
2nd second   8th eighth 
3rd third    9th ninth  
4th fourth   10th tenth 
5th fifth    11th eleventh 
6th sixth    12th twelveth  
 

Za domácí úkol (HW) vypracujete cvičení v pracovním sešitě na str. 34/cv. 2 a na str. 35/cv. 
7. Úkoly mi posílejte na vanhaeren@chelcickeho.cz nebo na WhatsApp. Opakujte si 
nepravidelná slovesa. Na test si opakujte slovíčka 16. lekce a číslovky řadové. 
 

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

Další informace k on-line výuce sledujte na Teams. 

mailto:vanhaeren@chelcickeho.cz

