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Český jazyk 
 

On-line hodiny – 9. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2. (začínáme vždy v celou hodinu – viz. 
Kalendář) 
 
Cíl – Stupňování přídavných jmen – dokončení 

- Zájmena – druhy 
 
Pracovní sešit 6. roč. str. 15 a 16 (kontrola při on-line hodině) 
 
Literatura – přečíst LV str. 53–57 – Žánry epické (dokončení, čtení ukázek) 
 
 

 
Přírodopis 

 

• Online výuka dle rozvrhu 

• V online hodinách si napíšeme opakování z řas a mechorostů formou testu 

FORMS (společně si zopakujeme). Pokud stihneme, pustíme se do další 

skupiny rostlin a tou jsou kapraďorosty.  

 
 

 
Dějepis 
 

Opakování starověku – kontrola, Starověké Řecko – počátky civilizace  

Pondělní hodina – online – pracovní sešit str. 22. – 23. 
 

Zrod řeckých městských států – periodizace dějin Řecka  

Pracovní sešit str. 25. - 26.    
- ve středu test ve FORMS – nejstarší starověké civilizace  
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Zeměpis 
 

9. Nadmořská výška a výškové rozdíly v krajině 
 

Do sešitu si barevně co nejpřesněji překreslit z učebnice ze strany 24. Obr. 24. 
Znázornění velehory podle vrstevnic (jedná se celkem o čtyři obrázky, které spolu 
souvisí!!). Práci vyfotit a poslat do 14. února na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-
line vyučování je podle rozvrhu. Výpisky do sešitu si budeme dělat společně na 
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, kdo odevzdal DÚ (klady a zápory online výuky – anglicky 
na mail) a zopakujeme poslední probranou látku – řadové číslovky a předložky 
časové. Zkontrolujeme i DÚ v pracovních sešitech (WB 34/5 a 35/6). Následně se 
společně pustíme gramatiky 16. lekce, kde se naučíme zájmena neurčitá a 
záporná a zájmenné a příslovečné složeniny. Poté dokončíme zbylá cvičení 
v učebnici i pracovním sešitu. 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. 
 
 

Tělesná výchova 
 

On-line hodina bude ve čtvrtek 11. února od 9:50. Budete ve sportovním, 
připravíte si dobrou náladu, jeden cvik pro ostatní, míč, švihadlo a florbalku.  
 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz
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Fyzika 
Naučit se na písemku 

Atomy, molekuly, prvky, sloučeniny 
 

Ve středu 10. 2. 2021 je písemka. Následuje přehled pojmů, jejichž znalost by se 
mohla hodit: 
 

• Atom 

• Jádro atomu 

• Atomový obal 

• Proton 

• Neutron 

• Elektron 

• Elektrický náboj 

• Elektrická síla 

• Přitažlivá síla 

• Odpudivá síla 

• Kladný iont 

• Záporný iont 

• Prvek (název, značka, protonové číslo) 

• Prvních 10 prvků v periodické tabulce 

• Molekula 

• Sloučenina 

 

V pondělí 8. 2. 2021 se u nás v týmu objeví výsledky úkolu z fyziky na minulý 
týden. Doporučuji se na ně podívat, úkol si zkontrolovat a případně se zeptat na 
to, co nebude jasné. 
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Matematika 
Úkol odevzdejte nejpozději do 14. 2. 2021 do 23:00 

 

Osová souměrnost II 
 

1. Najděte obraz čtverce ABCD v osové souměrnosti s osou o. 
 

 
 

2. Na obrázku je bod A a jeho obraz v osové souměrnosti s osou x. Najděte 

osu x. 
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3. Na následujícím obrázku je azbuka (ruská abeceda). Najděte všechna 

osově souměrná písmena a vyznačte osy souměrnosti. 

 
4. Nakreslete obrazec, který má právě: 

a) 1 osu souměrnosti 

b) 2 osy souměrnosti 

c) 3 osy souměrnosti 

d) 4 osy souměrnosti 

e) Nekonečně mnoho os souměrnosti 

f) 0 os souměrnosti 
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5. V Japonsku používají tři abecedy. Jsou to kandži, hiragana a katakana. Na 

obrázku je jedna z nich – katakana. Najděte všechny osově souměrné znaky 

a vyznačte osy souměrnosti. 

 

 
 
 
 

 
 
Výchova k občanství 
 
Ve středu 10. února bude třídnická hodina. Každý ze třídy si připraví téma, 
kterému by se chtěl věnovat. Náměty prosím posílat na: jirasek@chelcickeho.cz 

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz
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Anglický jazyk (skupina paní učitelky Vanhaeren)    
                                                  
Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v úterý 9. února v 10:00, ve 
středu 10. února v 11:55 a v pátek 12. února v 10:55.     
 
Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 
 
Tento týden společně dokončíme 13. lekci a začneme novou lekci REVISION UNIT 
14 - OPAKOVÁNÍ (Cílem lekce bude umět v kvízu ověřit znalosti základních údajů 
o Británii a USA a použít nepravidelná slovesa ve větách.)   
 
V učebnici společně dokončíme Unit 13 a na str. 30/cv. 1. 
 
V pracovním sešitě společně vypracujeme cvičení na str. 30/cv. 1, 2, 3.    
 
Za domácí úkol (HW) vypracujte v pracovním sešitě na str. 30/cv. 4 (Úkol mi 
pošlete na vanhaeren@chelcickeho.cz nebo na WhatsApp v úterý 9. února, úkol 
si zkontrolujeme ve středu), na str. 31/cv. 8 (Úkol mi pošlete ve čtvrtek 11. února, 
úkol si zkontrolujeme v pátek.), opakujte si slovíčka 10., 11., 12. a 13. a lekce ke 
zkoušení a nepravidelná slovesa ve všech tvarech: break, bring, teach, think, buy, 
cut, put, hit, hurt, feel, find, get, hang, have, hold, say, keep, leave, lose, make, 
meet, read, sit, sleep, spell, spill, stick, sting, tell, undrestand, win, send, spend.   
 
Hezký týden a těším se naše on-line setkání.   
 
Další informace k on-line výuce sledujte na Teams.          
 

mailto:vanhaeren@chelcickeho.czdo

