
Český jazyk 

Pondělí 

 Online hodina 

 Test – koncovky přídavných jmen

 Opakování přídavných jmen – pracovní list

Úterý

 Online hodina

 Přídavná jména přivlastňovací – pracovní sešit strana 16

 Zájmena – zápisky v Teams

Středa

 Online hodina

 Svět lidí a zvířat – František Nepil

 Báje, pověsti – zápisky v Teams

Pátek

 Online hodina

 Druhy zájmen – pracovní sešit strana 17

Matematika

Úkol odevzdejte nejpozději do 21.3.2021 do 23:00

Dělitelnost přirozených čísel III

Dělitelnost třemi, čtyřmi, šesti, devíti

1. U každého čísla určete, zda se dá beze zbytku dělit 3, 4, 6, 9:

a) 495

b) 264

c) 1283

2. Jaké nejmenší přirozené číslo se dá dělit zároveň:

a) 3 a 4



b) 6 a 9

c) 4 a 9

d) 3, 6 a 9

3. Je číslo 3170956497531759137959375 dělitelné 9?

4. Kolik existuje dvouciferných přirozených čísel, která jsou dělitelná 4?

5. Napište nejmenší trojciferné přirozené číslo, které je dělitelné 3.

6. Napište největší trojciferné přirozené číslo, které je dělitelné 6.

7. * Vyberte si aspoň jedno z čísel 3, 4, 6, 9 a zkuste vysvětlit, proč platí pravidlo pro 

dělitelnost tímto číslem. (Například: Proč platí, že číslo je dělitelné 3 právě tehdy, když jeho 

ciferný součet je dělitelný 3?)

Fyzika

Délka III / Objem I

1) Tento týden píšeme písemku (délka). Zopakujte si převody délkových jednotek. 

2) Po písemce začneme s novou kapitolou Objem. U nás v týmu je tabulka převodů jednotek. 

Stáhněte si ji (případně vytiskněte a nalepte do sešitu) a trochu se na ni podívejte. Na hodině 

fyziky se o ní budeme bavit.  

Anglický jazyk (Doláková)

Online hodiny se konají v obvyklých časech: po, čt, pá 9:50-10:35. 

Online hodina pondělí – testík dny v týdnu, měsíce, roční období

Unit 18 – str. 38 – Hello – poslech, otázky, odpovědi

 nová slovíčka



(Unit 17 vynecháme a vrátíme se k němu před Velikonoci)

Online hodina čtvrtek -  Unit 18 – str. 38 – Hello – poslech, otázky, odpovědi

Online hodina pátek – gramatika žlutý rámeček str. 38, 39 - procvičování

Domácí úkol:  PS str. 38 a 39

Anglický jazyk (Vanhaeren)

Tento týden proběhne on-line výuka na Teams podle rozvrhu. 

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Tento týden společně začneme novou lekci UNIT 16 – THE CALENDAR (Cílem lekce se bude

umět orientovat v kalendáři a číst data.)   

V učebnici společně vypracujeme cvičení na str. 34/cv. 1, na str. 35/cv. 6, 7, 8.  

V pracovním sešitě společně vypracujeme cvičení lekce 16. na str. 34/ cv. 1, 3, 4, 5.

Zápis si společně zapíšeme v hodině:

Lesson: číslovky řadové 

Číslovky řadové se tvoří  od základních přidáním koncovky  -th. Výjimkou jsou first,  second a

third. 

Při zápisu číslicemi přidáváme poslední dvě písmena: 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 12th. Tečku nepíšeme. 

1st first 7th seventh

2nd second 8th eighth

3rd third 9th ninth

4th fourth 10th tenth

5th fifth 11th eleventh

6th sixth 12th twelveth

Za domácí úkol  (HW) vypracujete cvičení v pracovním sešitě na str. 34/cv. 2 a na str. 35/cv. 7.

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

slovesa. Na test si opakujte slovíčka 16. lekce a číslovky řadové.  

Na závěr si společně zahrajeme hru: “Simon says“

Hezký týden a těším se naše on-line setkání.  

Další informace k on-line výuce sledujte na Teams.      

mailto:vanhaeren@chelcickeho.cz


Dějepis

On-line hodiny dle rozvrhu.

Ve středu se zeptám na báje, které jste si měli pustit za domácí úkol. Společně si projdeme str. 6

4 a uděláme si zápis.

V pátek si projdeme str. 65. Rozdáme si také minireferáty. Rozdám jména bohů a vy si vyhledáte 

základní informace. 

Zeměpis

13. Kamenný obal Země se třese

 

Do sešitu překreslit a přepsat Tabulku 1 na straně 34. Výpisky do sešitu si budeme dělat společně

na on-line hodině. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

Přírodopis 

 Online výuka dle rozvrhu

1.online hodina

 Nahosemenné rostliny – společné opakování (Cykasy, jinany, jehličnany)

2.online hodina 

 Nahosemenné rostliny – klasifikovaná samostatná práce 

Výchova k občanství

1) Příprava na opakování státních symbolů

2) Prezident, vláda, parlament - dokončit zápis (v pdf. v Teamu Vo) 


