
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 24.11., 25.11., 26.11., 27.11. (časově podle rozvrhu – viz. kalendář) 
Cíl –  Pravopis - -i/-y (vyjmenovaná slova) 
          Slovní druhy – opakovat 

- vypracovat str. 47/16c – poslat na mail – vrestalova@chelcickeho.cz do 27.11. 
  

Literatura – vypsat – učebnice -  Literární výchova str. 14 a 15 – Funkce literatury  
(stručně vysvětlit každou funkci literatury – kontrola při on-line hodině 27.11.) 
 
ZMĚNY VYHRAZENY 
 
 
 
 
 
 
 

Přírodopis 6.ročník 23.11.2020-27.11.2020 
• Tento týden bude ve znamení opakování virů a virových onemocnění, kterým 

jsme se již věnovali formou referátů. Společně si projdeme jednotlivá 

onemocnění a základní charakteristiky virů.  

• Dále budeme probírat novou látku a tou jsou bakterie. Bakterie najdeme 

v učebnici na straně 20-21 (v hodinách budeme dělat zápisky do sešitu z tohoto 

tématu a vypracujeme si otázky a úkoly)  

 

 
 
 
Zadání práce z dějepisu 23.-27.11. 
 

Starověké civilizace – země úrodného půlměsíce 

Text a cvičení z pracovního sešitu str. 7. 
- Žádné zápisky do sešitu nejsou. Pracujeme pouze s pracovním sešitem. Kdo ho 

nedostal do ruky, může si stáhnout z aplikace TEAMS (1-16 str.) 

Velké říše na území Mezopotámie 

- Text a cvičení z pracovního sešitu str. 8. 
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Matematika 
 

Úkol odevzdejte nejpozději do 29.11.2020 do 23:00 

Převody jednotek – dokončení 
 

Rozmyslete, jestli už můžeme uzavřít převody jednotek a přejít k další kapitole. 
Připravte si otázky, příklady, které Vám nevyšly, úlohy, kterým nerozumíte,…  Na 
začátku týdne se na to můžeme podívat.  
 

Úhel 
 

V této kapitole, která nám vydrží nejspíš až do konce prvního pololetí, se pro změnu 
podíváme na geometrii. 

• Zopakovat pojmy rovina, polopřímka 

• Napište si do sešitu, co je úhel: Úhel je část roviny, která je ohraničena dvěma 

polopřímkami se společným počátkem. 

• Sestrojte nějaký úhel: 

1) Narýsujte polopřímku VA (V je počátek polopřímky). 

2) Narýsujte polopřímku VB (V je počátek polopřímky). 

3) Vyznačte barevně úhel, který Vám vyšel. 

4) Zapište, jaký úhel jste dostali: 

a) Jaký symbol používáme pro označení úhlu? 

b) Jaká písmena a v jakém pořadí použijete pro zápis úhlu? 

5) Co je vrchol úhlu? 

6) Co jsou ramena úhlu? 

• Jaký nástroj se používá (ve škole) pro měření úhlů? Jeden takový nástroj si 

pořiďte, budeme ho potřebovat. Zároveň si na hodiny matematiky připravujte 

kružítko, pravítko a tužku vhodnou na rýsování. 

 
 

Zeměpis 
 
6. Orientujeme se na planetě Zemi 
 
Učebnice str. 16. a 17. Na samostatnou stránku si do sešitu barevně překreslit 
kružítkem a dvěma trojúhelníky Obr. 17. Poledníky. Práci vyfotit a poslat do 29. 
listopadu na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line hodina bude v pondělí 23. listopadu 
8:00 a ve čtvrtek 26. listopadu od 8:55 
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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! 
 
V pracovním sešitě pak vypracujte na úterní hodinu domácí úkol, který jsme si zadávali 
(na straně 23 cvičení 4 a 6).  
 
V úterý nejen, že zkontrolujeme domácí úkoly, ale i dokončíme zbylá cvičení a 
podíváme se na text v učebnici. 
 
V další části týdne se budeme věnovat lekci 11, kde se naučíme samostatná 
přivlastňovací zájmena a názvy vyučovacích předmětů v angličtině. Jednotlivá cvičení 
si budeme zadávat postupně v rámci online hodin a Teams podle toho, jak budeme 
zvládat. 
 
Myslete na to, že až se uvidíme ve škole, bude nás čekat čtvrtletní písemná práce a test 
na slovíčka. Během týdne si tedy můžeme říci i okruhy, pokud budete chtít. 
 
Pokud byste potřebovali dovysvětlit zadání, nebo byste něčemu nerozuměli či 
nepochopili, 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. 
 

 
 
 
         

Fyzika 
Elektrické vlastnosti látek 

 
Přečtěte si v učebnici strany 41. až 44. Na hodině fyziky si společně uděláme z této 
kapitoly poznámky a ukážeme si pokus ze strany 42. 
 
 
 
 
 
 
 



Anglický jazyk (skupina paní učitelky Vanhaeren) 
 

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v úterý 24. listopadu 10:00, ve středu 
25. listopadu 11:50 a v pátek 27. listopadu 10:55.  
 
Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 
 
Tento týden opakujeme Unit 4, 5 (opakování minulého času prostého, stupňování 
přídavných jmen) a slovní zásobu Unit 1, 2, 3, 4, 5.  
 
V učebnici si postupně probereme novou lekci Unit 6, Unit 7.  V obou lekcích se 
seznámíme s tradičními podzimními svátky jako je HALLOWEEN a THANKSGIVING 
DAY.  Cílem bude umět popsat svátek Thanksgiving Day a Halloween. 
 
V učebnici si přečteme a přeložíme text na str. 14/2 „HALLOWEEN“, str. 16/1 
„THANKSGIVING DAY“.   
 
V pracovním sešitě vypracujeme společně na str. 14/2, 4, str. 15/ 5, str.16/2, 17/7, 8. 
Za domácí úkol (HW) vypracujte v pracovním sešitě na str. 14/1 TRACE THE WORDS 
AND MATCH WITH PICTURES, str. 15/ 6 CHECK YOUR VOCABULARY. MATCH AND DO 
THE PUZZLE. (úkol si zkontrolujeme ve středu), str. 16/1, PRACTISE PAST TENSE FORM, 
str. 16/4 PRACTISE NEW VOCABULARY (úkol si zkontrolujeme v pátek).   
 
Hezký týden a těším se naše on-line setkání.   
 
Další informace k on-line výuce sledujte na Teams.          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výchova k občanství  
 
Rodina 

Ve starších dobách hrál hlavní roli rod. To bylo široké společenství rodičů, 
prarodičů, strýců, tet, bratrů, sester, bratranců, které zpočátku obývalo i společné 
území a které se řídilo pevnými pravidly. S postupem času se rodová pouta uvolňovala 
a vznikaly užší rodiny, které měly a mají v naší společnosti důležitou roli. 

Abychom se v rodinných vztazích vyznali, používají se zažité názvy, které 
pojmenovávají vztahy jednotlivých členů rodiny. Práci vyfoť a pošli do 29. listopadu na 
mail: jirasek@chelcickeho.cz 

 
Doplň chybějící popis členů rodiny: 
 
strýc –  

teta – otcova či matčina sestra nebo manželka otcova či manželčina bratra 

synovec –  

neteř –  

bratranec – syn strýce a tety 

sestřenice –  

tchán –  

tchyně – manželova či manželčina matka 

zeť –  

snacha –  

 

Pro naše předky byl strom obrazem vyrůstání 
do výše a rozrůstání do šíře. Rodokmen se tedy 
také rozrůstá nejen do výšky (prarodiče, rodiče, 
děti, …), ale i do šířky (tety, strýcové, sestřenice, 
bratranci, …). Nakresli svůj rodokmen (strom). 
Více si k úkolu řekneme na on-line hodině, která 
bude ve středu 25. listopadu od 9:50. 
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