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Český jazyk 
On-line hodiny – 27. 4., 28. 4., 29. 4., 30. 4. (začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář) 

Cíl – Skladba 

- Základní větné členy – podmět, přísudek 
 

Budeme psát diktát 

Literatura – vrstva jazyková – dokončení, čtení ukázek 

 

 

Anglický jazyk (skupina pana učitele Šolce) 

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

V úterý si projdeme lekci 22 v pracovních sešitech (revision) a ke konci týdne se 

pravděpodobně dostaneme i do lekce 23. Tady se naučíme složené přídavné jméno: 

číslovka + podstatné jméno a naučíme se vyjadřovat strach a pochybnost.  

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. 

 

 

Přírodopis 

• Online výuka dle rozvrhu 

1. online hodina 

• Plody a semena – učebnice strana 85/86 

• Budeme se držet této prezentace: https://drive.google.com/file/d/1tq0fx3YP-

6zvLbIsCFf7s_yNlVl12yXS/view?usp=sharing  

2. online hodina  

• Společné opakování květ, květenství, semena a plody  

 

https://drive.google.com/file/d/1tq0fx3YP-6zvLbIsCFf7s_yNlVl12yXS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tq0fx3YP-6zvLbIsCFf7s_yNlVl12yXS/view?usp=sharing
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Zeměpis 
 

22. Odkud a kam vanou větry 
  

Budeme probírat všeobecný oběh vzduchu na Zemi. Do sešitu si barevně překreslete a 
popište obrázek 60A na straně 53., dále přepište tabulku ze strany 54. Rychlosti větrů. Úkol 
pošlete do neděle 2. května na mail: jirasek@chelcickeho.cz. Výpisky do sešitu si budeme 
dělat společně na hodině. On-line vyučování je podle rozvrhu. 
 

 

Dějepis 

Pondělí – Starověký Řím – krize republiky   
Dokončení  

Pracovní sešit strana 42-44 

- Území vzestup Říma přinesl vznikajícímu impériu řadu nových výzev a problémů  

- Nezměrné bohatství plynulo do Itálie, ale tamnímu obyvatelstvu přinášelo chudnutí. 

Tento paradox si musíme vysvětlit.  

- Dobyvačné války Římu přinesly i velké množství otroků, kteří se pod vedením Spartaka 

vzbouří a římský stát bude mít velké obtíže při pacifikaci povstaleckých ozbrojených 

skupin.  

 

Středa– První triumvirát a vzestup G. I. Caesara  
Krize římské republiky, boje o povstání otroků a další obtíže se promítly do politického života. 

Republikánské instituce přestávaly stačit na ovládání celého impéria. Docházelo 

k nastolování vojenských diktátorů, jejichž výjimečné postavení zcela měnilo pravidla 

fungování republiky. 

Pracovní sešit strana 43-45  

 

 

Výchova k občanství 

Známkou dobrého chování je respektovat názor druhého, přestože je jiný než ten tvůj. 

Námět na diskusi do hodiny: setkal/a jsi se s podobným případem? 

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz
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Matematika 
 

Úkol odevzdejte nejpozději do 2.5.2021 do 23:00 

Trojúhelník I 
 

1. - Narýsujte trojúhelník ABC a označte jeho strany a vnitřní úhly. 

- Změřte a zapište velikosti vnitřních úhlů trojúhelníka ABC. 

- Vypočítejte velikosti vnějších úhlů trojúhelníka ABC. 

- Sečtěte velikosti všech vnitřních úhlů trojúhelníka ABC. Kolik vyšlo? 

  Měřili jste a počítali správně? Kolik mělo vyjít? 

 

2. Kolik trojúhelníků najdete na obrázku? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

3. Spočítejte cvičení 6. ze strany 160. v učebnici. 
 

 

 

 



6. A  26. – 30. 4. 2021 

4 
 

 

Fyzika 
Úkol odevzdejte nejpozději do 2.5.2021 do 23:00 

 

Hmotnost 
1. Doplňte vhodné jednotky:

 
 

2. Převeďte: 

 
 

3. Jak byste co nejpřesněji změřili hmotnost kapaliny? Máte k dispozici váhu a sklenici 

plnou vody a chcete zjistit, kolik váží voda ve sklenici. Popište co nejpodrobněji, jak to 

uděláte. 

 

4. Potřebujete koupit 250 g šunky a 0,3 kg sýra. Cena šunky je 21,90 kč za 10 dkg a jedno 

balení sýra, které váží 75 g, stojí 11,20 kč. Kolik korun za nákup zaplatíte?  

 

 

 

Anglický jazyk (skupina paní učitelky Vanhaeren)                                   
 

Tento týden proběhne on-line výuka podle rozvrhu úterý 10:00, středa 11:55, pátek 
10:55. Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 

Tento týden dokončíme UNIT 20 – SHOPPING (Cílem lekce bude umět jednotky měny USA, 

vyjádřit zamýšlenou budoucnost vazbou going to + infinitiv a opakování: How much? How 

many?)    

V učebnici si poslechneme a procvičíme na str. 41/cv. 3. 
 

V pracovním sešitě společně vypracujeme na str. 41/cv. 5.  
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Zápis:  
Lesson: How much x many  

Kolik?   How many? + počitatelné podstatné jméno v množném čísle 

Kolik?  How much? +  nepočitatelné podstatné jméno 

 

How many towels?    How much shower gel?    

How many lipsticks?    How many soap? 

How many napkins?    How much suntan lotion? 

 

Za domácí úkol (HW) si zapište zápis. Úkol mi pošlete na vanhaeren@chelcickeho.cz nebo na 
WhatsApp. Opakujte si nepravidelná slovesa, slovíčka (lekce 17, 18, 19), číslovky řadové a 
násobné, geometrické tvary.   
 

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

Další informace k on-line výuce sledujte v aplikaci Teams.          
 

 

 

 
 

 

 

mailto:vanhaeren@chelcickeho.cz

