
Český jazyk 

Pondělí - online hodina, sloh 

Úterý - online hodina; kontrola DÚ 43/4; předpony s, z, vz; předložky s, z; na 

pátek DÚ 45/4 

Středa - Literatura pro děti a mládež 

Pátek - kontrola DÚ 45/4; opakování pravopisu - vyjmenovaná slova 

Matematika 

Úkol odevzdejte nejpozději do 20.12.2020 do 23:00 

Úhly II 

1. Převeďte na minuty: 

2° =  

7° = 

5,5° = 

26,2° = 

123,75° = 

 

2. Převeďte na stupně a minuty tak, aby počet minut byl menší než 60: 

78´ =  

164´ = 

249´ = 

333´ = 

908´ = 

 

3. Upravte tak, aby počet vteřin i minut byl menší než 60: 

68´ 100´´ =  

10° 115´ 222´ = 



1° 500´ 1000´´ = 

 

4. Určete, zda je daný úhel ostrý, pravý, tupý, přímý nebo nekonvexní: 

177° 178´ 130´´ =  

88° 115´ 283´ = 

165° 879´ 1260´´ = 

 

5. Kolik minut má pravý úhel? 

Kolik minut má přímý úhel? 

Kolik minut má plný úhel? 

Kolik vteřin má pravý úhel? 

 

Fyzika 

Minulý týden jsme ve škole psali písemku, jejíž opravu nahraji během týdne do 

Teams. Projděte si ji a pokud tam budou nějaké nejasnosti, budeme to řešit na 

online hodině, případně můžete psát dotazy do Teams. 

 

Anglický jazyk (Doláková) 

Online hodiny po, čt, pá 9:50-10:35 

Tento týden budeme probírat Unit 9 –prosím věnujte pozornost slovíčkům. 

Probereme str. 20 a 21 v učebnici. K tomu uděláme stranu 20 a 21 v pracovním 

sešitě. 

Homework/ Domácí úkol – zašlete mi do neděle 20.12 

Pracovní sešit str. 20 / cv. 2,4,5 

Pracovní sešit str. 21 / cv. 6,7,8 



Gramatika 

Do školního sešitu zapíšete žlutý rámeček z učebnice str. 20 / cv. 2. Už jsme si 

vysvětlovali ve škole, budeme dál probírat na online hodinách. 

Podle aktuální situace (pokud budou vyhlášeny prázdniny na po 21.12. a út. 

22.12.) se budeme věnovat na online hodině vánoční tématice – Unit 12, str. 27. 

Pokud prázdniny vyhlášeny nebudou, uděláme článek ze str. 27ve škole 

společně v pondělí 21.12).  

 

Anglický jazyk (Vanhaeren) 

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v pondělí 14. prosince 10:00, ve 

čtvrtek 17. prosince 10:00 a v pátek 18. prosince 10:00.  

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 

Tento týden opakujeme Unit 1. - 8. (čtení letopočtů, předložky místa, hláskování, 

nejvýznamnější evropské státy, základní číslovky, počasí, minulý čas prostý, 

stupňování přídavných jmen) a slovní zásobu.    

V učebnici a v pracovním sešitě společně dokončíme jednotlivá cvičení 1. – 8. 

lekce.  

Tento týden se budeme věnovat vánočnímu tématu “At Christmas“      

Za domácí úkol (HW) napište vánoční přání v angličtině a doplňte ho anglickým 

textem známé anglické písně nebo básničky. Vypracovaný úkol mně prosím 

pošlete do 18. 12. na e-mail vanhaeren@chelcickeho.cz  

Hezký týden a těším se naše on-line setkání.   

Další informace k on-line výuce sledujte na Teams.  

 



Zeměpis 

Opakování. 

 

Dějepis 

Na středu si připravte otázky, které budou v zadání. Odpovědi vyhledejte v 

učebnici na str. 36 – 37. 

Tyto otázky si projdeme právě na středeční hodině. 

V pátek si společně projdeme opakování na str. 38. 

 

Přírodopis  

Milí šesťáci, 

V tomto týdnu si společně procvičíme fotosyntézu 

(informace naleznete v učebnici od strany 74 nebo v sešitech 

nebo v pracovním listu). Dáme si soutěž za bodíky o 

jedničky       Tak se na téma jukněte. 

Dále budeme pokračovat dýcháním rostlin a když nám zbude čas, tak začneme 

stélkatými rostlinami.  

Mějte se krásně  

 

 


