
Český jazyk

Pondělí

Online hodina

Zájmena – kontrola pracovního sešitu

Úterý

Online hodina

Číslovky, učebnice strana 101 -105

Zápisky v Teams

Středa

 Online hodina

 Čítanka strana 128 – Ušaté torpédo; 169 - Kouřím

Pátek

 Online hodina 

 Číslovky – pracovní sešit strana 19

Matematika

Úkol odevzdejte nejpozději do 18.4.2021 do 23:00

Dělitelnost přirozených čísel VI

NSN a NSD (největší společný dělitel)

1. Spočítejte:

a) NSD(12, 8) =

b) NSD(24, 8) =

c) NSD(210, 45) =

d) NSD(24, 25) =

e) NSD(42, 105) =



2. Ze dvou tyčí dlouhých 240 cm a 210 cm je třeba nařezat co nejdelší stejně dlouhé 

kolíky ke květinám tak, aby nezůstaly žádné zbytky. Kolik kolíků to bude?

3. Určete maximální rozměr čtvercových dlaždic, kterými je možné vydláždit 

obdélníkovou chodbu dlouhou 6 m a širokou 192 dm. Rozměry dlaždic uvádějte v 

decimetrech a určete jejich počet.  

4. Přední kolo traktoru má obvod 18 dm a zadní 60 dm. Na nejspodnější místo obou kol 

uděláme červenou značku. Traktor se rozjede. V jaké vzdálenosti od startu se opět obě

značky objeví shodně dole? 

5. Máte vytvořit co největší stejné bonboniéry z celkového počtu 280 oříškových, 252 

nugátových a 420 marcipánových bonbónů. Přitom vám nesmí žádný bonbón zbýt ani chybět.

Jaké bude mít jedna bonboniéra složení a kolik jich z daného množství bonbónů připravíte?

Anglický jazyk (Doláková)

Online hodiny se konají dle obvyklého rozvrhu.

Zapište si do sešitů gramatiku: 

Prostou budoucnost či momentální rozhodnutí vyjadřujeme pomocným will.

I will buy these jeans. (Jé, ty džíny jsou krásné, koupím si je.)

I will visit my grandma. (rozhodnutí padlo teď)

Vyjadřujeme-li odhodlání, plánování do budoucna.

I am going to buy new jeans. (Vyrostla jsem, jsou mi krátké, potřebuji nové)

I am going to visit my grandma next weekend. (plánuji delší dobu)



Minulý týden jsme opakovali – otázky na počitatelná podstatná jména a na nepočitatelná 

podstatná jména.

How many books?  - kolik - počiatelné

How much sugar? – kolik – nepočitatelné

 online hodina – opakování výše uvedeného

 online hodina – nakupování

 online hodina - nakupování

POZOR: první část úkolu odevzdáte nejpozději ve středu do 18:00 – dám to do zadání 

práce, abyste na to nezapomněli, chci vám to opravit a chyby probrat na čtvrteční 

hodině, protože budeme psát v pátek na tuto látku testík

Druhou část úkolu najdete v zadání práce v Teams.

Termín: neděle 18.4. do večera (ale samozřejmě budu raději, když ho uděláte už během týdne)

Termín: středa 14.4. 18:00

Complete with how much/how many

_____________  towels do we need?

_____________  cheese do you want?

_____________  tissues are in the box?

_____________  sugar do you need to bake the cake?

_____________  suntan lotion do we we have to put on skin?

_____________  razors do you want to buy?

_____________  sponges are in the package?



Choose the correct answer:

Would you like some tea?

Yes, I will have / I´m going to have / a cup of tea.

Oh, the bottle is empty....

I ´ll buy / I am going to buy/ some water.

Chystám se učit španělsky.

We will learn/ We are going to learn / Spanish.

Plánuji si přečíst tu knihu.

I will read / I am going to read/ the book.

Translate into English:

Mám v úmyslu si koupit nové auto. _________________________________________

Dám si 2 koláče.__________________________________________________________

V roce 2021 mi bude sedmnáct._____________________________________________

V pátek budeme psát test. _______________________________________________



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 začneme novou lekci  UNIT 18 – HELLO  (Cílem lekce bude umět zdvořile

pozdravit, popsat pohyby části těla, číslovky násobné.)   

V učebnici si přečteme a přeložíme text na str. 38/cv. 1.

V pracovním sešitě vypracujeme společně na str. 38/cv. 1, 2, 4 a na str. 39/cv. 7.

Zápis si společně zapíšeme v hodině:

Lesson: Číslovky násobné

Číslovky násobné se tvoří pomocí times. Pro výrazy jednou, dvakrát existují zvláštní tvary.

once jednou three times třikrát ten times         desekrát

twice dvakrát four times čtyřikrát a hundred times     stokrát

Za domácí úkol (HW) vypracujete v pracovním sešitě na str. 38/cv. 3 a na str. 39/cv. 5, 6.

Úkoly  mi  posílejte  na  vanhaeren  @chelcickeho.cz   nebo  na  WhatsApp. Opakujte  si

nepravidelná slovesa, slovíčka 17. lekce, číslovky řadové a předložky on, in, at.  

Na závěr si společně zahrajeme hru: “English detective“ and “Simon says.“

Hezký týden a těším se naše on-line setkání.  

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

Dějepis

V pondělí budou v zadání na Teams uveřejněny dva zápisy ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY  a 

ŘECKO PO ŘECKO-PERSKÝCH VÁLKÁCH (tento zápis si doplníte pomocí učebnice str. 

73-74 na středu 14.4.).

mailto:vanhaeren@chelcickeho.cz


Ve středu si zápis zkontrolujeme a na konci hodiny si uděláme opakování na test v pátek 16.4.

(str. 62 -70).

V pátek si napíšeme test str. 62 -70. Budeme pokračovat dále téma Alexandr Veliký.

Přírodopis 

 Online výuka dle rozvrhu

 Prosím, mějte připravenou učebnici – Přírodopis 7 

1.online hodina

 Generativní orgány rostlin – květ (učebnice – Přírodopis 7 strana 82)

 Zápisky budeme čerpat zde: 

https://drive.google.com/file/d/1NCjhAc1xLy2OCezpgOGbKDgHLoDrBOMr/view?

usp=sharing 

2.online hodina 

 Generativní orgány rostlin – opylení a oplození (učebnice – Přírodopis 7, strana 84) 

Zeměpis

16. Skály se mění na písek a hlínu

 

Do sešitu si barevně překreslit a popsat obrázek 40. na straně 39. Obrázek mi neposílejte do

mailu.  Výpisky do sešitu si budeme dělat společně na hodině.  On-line vyučování je podle

rozvrhu.

https://drive.google.com/file/d/1NCjhAc1xLy2OCezpgOGbKDgHLoDrBOMr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NCjhAc1xLy2OCezpgOGbKDgHLoDrBOMr/view?usp=sharing

