
Český jazyk 

Pondělí
 Online hodina
 Přísudek – druhy přísudku, učebnice strana 112-113
 Pracovní sešit strana 27

Úterý
 Online hodina
 Podmět a přísudek
 Shoda přísudku s podmětem

Středa
 Online hodina
 Rým, verš

Pátek
 Online hodina 
 Shoda přísudku s podmětem

Úterý  18.5.  test  na  slovní  druhy  –  poznat  slovní  druh  ve  větě,  mluvnické  kategorie
podstatných  jmen  a  sloves,  podstatná  jména  konkrétní,  abstraktní,  hromadná,
pomnožná,  látková,  stupňování přídavných jmen,  druhy zájmen a číslovek,  pravopis
atd.
Otázky na procvičování teorie – učebnice strana 111, opakovat budeme průběžně.

Matematika
Úkol odevzdejte nejpozději do 16.5.2021 do 23:00

Trojúhelník II

1. Z následujících čísel vyberte všechny trojice, které mohou určovat délky stran 
trojúhelníka (například v centimetrech).

1,  2,  5,  8,  10,  15, 16



2. Doplňte velikost zbývajícího vnitřního úhlu a určete druh trojúhelníka.

3. Sestrojte trojúhelník ABC, pro který platí:
|a|= 2 cm, |b|= 4 cm, |c|= 5 cm. Sestrojte kružnici k opsanou trojúhelníku ABC.

4. Sestrojte trojúhelník KLM, pro který platí:
|k|= 4 cm, |l|= 5 cm, |m|= 6 cm. Sestrojte kružnici x vepsanou trojúhelníku KLM.



Fyzika

Úkol odevzdejte nejpozději do 16.5.2021 do 23:00
Hustota

 K vyjádření hustoty používáme nejčastěji tyto jednotky:
 gram na centimetr krychlový
 kilogram na metr krychlový

doplňte čísla tak, aby rovnosti platily:

 Vyhledejte a zapište hustoty následujících materiálů:

5. zlato
6. voda
7. železo
8. hliník

 Olověná deska má objem 2000 cm3 a váží 22,68 kg. Spočítejte, jakou hustotu má 
olovo.

 Kolik váží stříbrná medaile o objemu 8000 mm3?

 Jak velký objem má socha ze smrkového dřeva, která váží 325 kg?



Anglický jazyk (Doláková) 

Online hodiny se konají dle obvyklého rozvrhu.

Unit 23 – At the doctor´s  

 online hodina – učebnice str. 48 – poslech, čtení

 online hodina – učebnice str. 49 – rozhovor

 online hodina – procvičování

Domácí úkol

 zapište si žlutý rámeček ze str. 49 do sešitu 
 pracovní sešit str. 48, cv. 1-3, str. 49, cv. 5,6
 úkol neposílejte, zkontrolujeme si další týden na hodině

Anglický jazyk (Vanhaeren)

Tento týden proběhne on-line výuka podle rozvrhu pondělí 10:00, čtvrtek 10:00, pátek 10:00. 

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Tento týden dokončíme  UNIT 23 – AT THE DOCTORS  (Cílem lekce bude umět popsat
situaci u lékaře, vyjádřit svůj problém, strach.)  

V učebnici si poslechneme a přeložíme text na str. 48/cv. 2.

V pracovním sešitě společně vypracujeme na straně  48/cv. 1, 2, 3.  

Zápis: 

Lesson: At the doctor

I feel sick.

I have got a tick.

I have got a sore throat.

My nose is runny.

My eyes water.

I have got a headache.



I am sneezing.

I have  got flu.

I feel weak. 

Lesson:  Složené přídavné jméno: číslovka + podstatné jméno

a ten-minute break a two-hour film 

a two-month old baby an eight-year old boy 

Za domácí  úkol (HW) si  zapište  zápis  a  vypracujte  na  str.  49/7.  Úkol  mi  pošlete  na
vanhaeren  @chelcickeho.cz   nebo na  WhatsApp. Opakujte si nepravidelná slovesa a slovíčka
19. lekce a nová slovíčka 23. lekce.   

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.      

Zeměpis

Půdní obal Země
 
Budeme probírat půdu na Zemi. Do sešitu si  barevně překreslete a popište obrázek  77. na
straně 67. Úkol neposílejte.  Výpisky do sešitu si budeme dělat společně na hodině.  On-line
vyučování je podle rozvrhu.

Přírodopis 

 Online výuka dle rozvrhu
 Prezentace k výuce: 

https://drive.google.com/file/d/1nbd75wkq6YbUoMnZ0kV6yOTezJAy9eVn/view?
usp=sharing 

1.online hodina

 Krytosemenné rostliny – dvouděložné 

2.online hodina 

 Krytosemenné rostliny – dvouděložné 

https://drive.google.com/file/d/1nbd75wkq6YbUoMnZ0kV6yOTezJAy9eVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nbd75wkq6YbUoMnZ0kV6yOTezJAy9eVn/view?usp=sharing
mailto:vanhaeren@chelcickeho.cz


Dějepis
Ve středu bude mít referát Mykhailo, který má téma ŘECKÉ DIVADLO. Výpisky pošle do 
pondělí.

Po středeční hodině mi pošle výpisky Theo.

V pátek bude mít referát Theo, na téma OLYMPIJSKÉ HRY.


