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Český jazyk 
 
On-line hodiny – 26. 1., 27. 1., 28. 1. (začínáme vždy v celou hodinu – viz. 
kalendář) 
 
Cíl – Přídavná jména – opakování pravopisu přídavných jmen 

-  stupňování přídavných jmen 
 
Do školního sešitu vypracovat str. 83/12a) – poslat na mail 
vrestalova@chelcickeho.cz do 28. 1. 
 
Pracovní sešit – přídavná jména – str. 25/3, 5 do 28. 1. (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 (WB 32/2, 3 a 4) a zopakujeme poslední probranou 
látku – trpný rod. Následně se společně pustíme do zbylých cvičení a v 
pracovním sešitě. Nezapomeňte si také opakovat slovíčka a podívejte se na 
nová. Připomínám, že co nevidět nás čeká nějaký ten již avizovaný „kvíz“. 
 
V následující lekci nás pak čekají zájmena, předložky atd. Uvidíme ale, zda se 
tam tento týden vůbec dostaneme. 
 
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 25.1.2021- 29.1.2021 
• Online výuka dle rozvrhu 

1. on-line hodina 

• Společně si zopakujeme řasy – obecně, červené, hnědé a zelené  

• Začneme se věnovat nové skupině organismů – Mechorostům (učebnice 

strana 81-84) 

2. on-line hodina  

• Napíšeme si krátkou pětiminutovku na téma ŘASY  

• Budeme pokračovat s mechorosty – játrovky, mechy  

 
 

Dějepis 25.- 29.1.2020 
 
Starověká Čína a opakování – nejstarší starověké civilizace  

Pondělní hodina – online – pracovní sešit str. 19 
Středeční hodina – off-line – pracovní sešit str. 20-21 
Včetně opakování nejstarších starověkých civilizací   - učebnice str.  56-60  
Pondělní hodina on-line, středeční bude off-line. Zároveň Vám připravím 
shrnující cvičení ve formsech, ale nebude na známku, jen příprava na test.   
 
 
 

Zeměpis 
 
10. Práce s mapou místní krajiny 
 

Do sešitu si barevně co nejpřesněji překreslit z učebnice ze strany 26. Značkový 
klíč. Práci vyfotit a poslat do 31. ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line 
vyučování je podle rozvrhu. 
 
 

Tělesná výchova 
 
On-line hodina bude ve čtvrtek 28. ledna od 9:50. Budete ve 
sportovním, připravíte si dobrou náladu, tři cviky pro ostatní, kdy 
budete před ostatními předcvičovat, míč, švihadlo a florbalku (tyčku).  
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Úkol odevzdejte nejpozději do 31.1.2021 do 23:00 

Úhly VI 
 

1. Doplňte velikosti všech úhlů, které jsou na obrázku vyznačeny. 
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Fyzika 
Periodická tabulka prvků 

 
1) Vezměte si periodickou tabulku prvků (kdo ji ještě nemá, 
může si ji stáhnout z našeho týmu) a naučte se názvy prvních 10 
prvků (první dva řádky) a jejich pořadí v tabulce. 
 
2) Napište 2 hlavní prvky, kterými je tvořen vzduch, který 
dýcháme. 
 
3) Napište, kterými prvky je tvořena voda. 
 
4) Je pro lidské tělo důležitý vápník (Ca)? Pokud ano, proč? 
 
5) Pro lidské tělo je velmi důležitý prvek železo (Fe). Napište 
několik potravin, z kterých můžeme železo získat. 
 
6) Zjistěte, které další prvky (aspoň 2) jsou pro lidské tělo 
užitečné a napište, v jakých potravinách se vyskytují.  
 
 
 

                                         

 
 

Anglický jazyk (skupina paní učitelky Vanhaeren) 
 
Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v úterý 26. ledna 10:00 a ve 
středu 27. ledna 11:50.     
 
Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 
Tento týden budeme opakovat – Revision Unit 9, 10, 11 (Cílem lekce bude umět 
použít nepravidelná slovesa ve větách.)   
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Zápis: 
Lesson: minulý prostý čas  
Minulý čas pravidelných sloves se tvoří přidáním koncovky – ed k infinitivnímu 
tvaru slovesa. 
I worked last week.   I played tennis yesterday. 
It ended two years ago.  She used it last week.  
 
Řada anglických sloves je nepravidelných. Netvoří minulý čas koncovkou – ed, ale 
mají zvláštní tvar. 
We bought presents last week. I took a lot of photos last week. 
We went on trips last monts.                 I made it yesterday. 
 
Tvoření otázky a zkrácené odpovědi 
U pravidelných i nepravidelných sloves (s výjimkou be a modálních sloves) 
tvoříme otázku, zápor a zkrácenou opověď užitím pomocného slovesa did. Tvar 
minulého času má pouze pomocné sloveso, zatímco sloveso významové je ve 
tvaru základním.   
Did you go on holiday last year?     Yes, I did. No, I didn´t. 
What did you do last week? 
 
Tvoření záporu  
They didn´t speak to me yesterday.         
He didn´t help me last week. 
 
V pracovním sešitě dokončíme cvičení Unit 9, 10, 11 a společně vypracujeme na 
str. 27/cv. 6.    
Za domácí úkol (HW) vypracujte v pracovním sešitě na str. 26/cv. 4, (Úkol mi 
pošlete na vanhaeren@chelcickeho.cz v úterý 26.1., úkol si zkontrolujeme ve 
středu.) a na str. 27/cv. 5 (Úkol mi pošlete do 31.1., úkol si zkontrolujeme 
2.2.2021.), 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.          
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