
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 19. 1., 20. 1., 21. 1., 22. 1. (začínáme vždy v celou hodinu – viz. 
kalendář) 
 
Cíl – Přídavná jména – procvičování pravopis, opakování druhy přídavných jmen 

-Stupňování přídavných jmen 
 
Do školního sešitu vypracovat str. 75/5a) – poslat na mail 
vrestalova@chelcickeho.cz do 20. 1. (kontrola při on-line hodině) 
 
Pracovní sešit 6. ročník – s. 13 – kontrola při on-line hodině 
Pracovní sešit přídavná jména – s. 10/8  – kontrola při on-line hodině 
 
Literatura – přečíst LV str. 47 – 53 – Literární druhy a žánry (zápis a výklad při on-
line hodině) 

 
 
 
 

Anglický jazyk (skupina pana učitele Šolce) 
 
Online hodiny: úterý 10:00, středa 12:00 a čtvrtek 11:00 
 
V úterý si zkontrolujeme DÚ (WB 30/2 a 4 + 31/6 a 7) a zopakujeme poslední 
probranou látku. Následně se společně pustíme do cvičení 1 na straně 30. 
Nezapomeňte si také opakovat slovíčka a podívejte se na nová. Co nevidět nás 
čeká nějaký „kvíz“. 
 
V následující lekci si procvičíme nepravidelná slovesa a naučíme se trpný rod. 
 
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. 
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Přírodopis 
Tento týden budeme pokračovat s tématem řasy. Řasy nalezneme v učebnici na 
straně 78-80. Obecně jsme řasy již probrali a vysvětlili jsme si, proč jsou řasy pro 
člověka důležité. Dále se budeme věnovat řasám červeným, hnědým a zeleným.  
 
První online hodina:  

1) Opakování řasy obecně 

2) Řasy červené a řasy hnědé  

Druhá online hodina: 
3) Řasy zelené  

4) Opakování jednotlivých skupin řas 

 
 

Dějepis 
Starověká Indie a Čína  

Pondělní hodina – online – pracovní sešit str. 17 – 18 
Středeční hodina – online – pracovní sešit str. 19 – 22 
Včetně opakování nejstarších starověkých civilizací - učebnice str. 56-60  

 

 
 

Fyzika 
Prvky 
Zopakujte si text o atomech a molekulách z předchozího týdne. Na online hodině 
se o něm budeme bavit. V tomto textu jste se dozvěděli o prvcích - látky, které 
jsou tvořené atomy jednoho druhu, se nazývají prvky. Také jsme říkali, že existuje 
spousta druhů atomů, a tedy i spousta druhů prvků. Zopakujme, že tyto prvky se 
liší tím, kolik protonů mají v jádře jejich atomy. Každý prvek má svůj název a svoji 
značku. Seznam těchto značek a dalších důležitých informací o prvcích můžeme 
najít v periodické tabulce prvků (někdy se jí také říká periodická soustava prvků 
nebo Mendělejevova tabulka prvků). Tuto tabulku si prohlédněte (měli byste ji 
dostat spolu se zadáním úkolů) a zkuste vyřešit následující úkoly: 

 
a)  Který prvek má značku C? 

b)  Jakou značku má prvek s názvem hořčík? 

c) Proč má (prvek) zlato značku Au? 

 



Matematika 
 

Úkol odevzdejte nejpozději do 24.1.2021 do 23:00 

Úhly V 
 

1. Sestrojte osu následujícího tupého úhlu. 

 
2. Sestrojte úhel o velikosti 50° (s úhloměrem). Bez použití úhloměru sestrojte 

úhly o velikostech 75° a 25°. 

 
3. Pomocí tužky, trojúhelníku s ryskou a kružítka sestrojte úhel o velikosti 45°. 

 
4. Sestrojte bez úhloměru úhel o velikosti 60° (Jaký trojúhelník k tomu 

využijete?). Dále sestrojte bez úhloměru úhel o velikosti 30°. 

 

5. Které z následujících úhlů umíme sestrojit bez úhloměru? Popište, jak byste 

to dělali. 

a) Úhel o velikosti 15°. 

b) Úhel o velikosti 7,5°. 

c) Úhel o velikosti 38°. 

d) Úhel o velikosti 105°. 

e) Úhel o velikosti 120°. 

 
 

 



Zeměpis 
 
8. Od obrázku k mapě 
 
Do sešitu vypracovat čtyři modré otázky na straně 20. Dále do sešitu si barevně co 
nejpřesněji překreslit z učebnice ze strany 22. Značkový klíč. Práci vyfotit a poslat 
do 24. ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 
 
 
 

Výchova k občanství 
 
Doplň chybějící popis členů rodiny: 
 

Dědeček -       

Otčím -     

Babička -      

Švagr -      

Švagrová -     

Macecha -       

Prababička -  

Choť -  

Kmotr -  

Nevěsta -  

 
                                         

 
 
Tělesná výchova 
 
On-line hodina ve čtvrtek 21. ledna od 9:50. Připravte si dobrou náladu, tři cviky 
pro ostatní, míč, švihadlo a florbalku (tyčku). 
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Anglický jazyk (skupina paní učitelky Vanhaeren) 
 

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v úterý 19. ledna 10:00, ve středu 
20. ledna 11:50 a v pátek 22. ledna 10:55. 
 

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 
 

Tento týden začneme novou lekci Unit 11 – The English lesson (Cílem lekce bude 
umět porozumět a správně použít v anglické větě samostatná přivlastňovací 
zájmena (Zápis nového učiva si zapíšeme společně.)  
 
Zápis: 
 
Lesson: přivlastňovací zájmena 
 
Samostatná přivlastňovací zájmena užíváme tehdy, pokud za nimi není podstatné 
jméno. 
 
my     » mine        můj                                                our    » ours           náš 

your  » yours        tvůj                                               your   » yours       váš 

his     » his             jeho                                              their   » theirs       jejich 

her    » hers           její 

it        » its              jeho (věci, zvířata) 

 
This is not our car.     Toto není naše auto. 

That car is ours.          Tamto auto je naše. 

It is not yours.             To není tvoje. 

It is mine.                     To je moje. 

 
V pracovním sešitě vypracujeme společně Unit 11 na str. 24/cv.1, 2 ,5, na str. 
25/cv. 6, 9 a dokončíme cvičení z lekce 10. 
 
Za domácí úkol (HW) vypracujte v pracovním sešitě na str. 24/cv. 4, na str. 25/cv. 7 
(úkol si zkontrolujeme ve čtvrtek), na str. 25/cv. 8 (úkol si zkontrolujeme v pátek) a 
opakujte si slovíčka 9. a 10. lekce ke zkoušení. 
 

Hezký týden a těším se naše on-line setkání. 
 

Další informace k on-line výuce sledujte na Teams. 


