
Český jazyk

Středa

1) Online hodina 

2) Učebnice strana 36–37, střídání hlásek při odvozování

Pátek 

1) Online hodina 

2) Pracovní sešit strana 5

3) Opakování pravopisu  

Matematika

Úkol odevzdejte nejpozději do 22.11.2020 do 23:00

Převody jednotek a desetinná čísla

opakování na písemku

Učebnice str. 83 cv. 6  – z každého sloupce aspoň 2 příklady

Učebnice str. 83 cv. 7  – vzpomeňte si, že obsah obdélníka se počítá jako součin jeho dvou 

sousedních stran

Učebnice str. 84 cv. 3  – z každého sloupce aspoň 1 příklad

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MÁ PŘEDNOST PŘED SČÍTÁNÍM A ODČÍTÁNÍM

ZÁVORKA MÁ NEJVYŠŠÍ PRIORITU – POKUD MÁME V PŘÍKLADU ZÁVORKU, 

POČÍTÁME JI JAKO PRVNÍ

Spočítejte

28 dm + 0,81 m + 11 000 mm = ……………..m 

3250 mg + 65 dkg + 0,12 kg = ……………..g 

0,13 hl + 315 cl + 1 l + 9 000 ml + 500 dl = ……………..l 

Úloha

V obchodě jste si koupili 220 g pistáciových oříšků, 0,17 kg arašídových oříšků a 10 dkg 

cashew oříšků. Cestou domů se jeden pytlík roztrhl a vysypalo se 95 000 mg pistáciových 

oříšků. Po příchodu domů jste snědli 85 g arašídových oříšků. Kolik gramů oříšků celkem 

vám zbylo na druhý den?



Anglický jazyk - Doláková

online hodiny tento týden: čtvrtek, pátek 10:00 – 10:45

Nastudujte si a naučte se slovíčka Unit 4.

Na hodině jsme poslouchali článek na str. 10 (cv.3).

Nacvičte si čtení přeložte si ho.

Anglický jazyk - Vanhaeren

Tento  týden  proběhne  hodina  on-line  na  Teams  ve  čtvrtek  19.  listopadu 10:00  a  v  pátek  20.

listopadu 10:00. 

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Tento týden opakujeme Unit 4 (opakování minulého času prostého) a slovní zásobu     Unit 1, 2,   3,

4.

V učebnici si postupně probereme novou lekci  Unit 5     THE EARTH.    V lekci se zaměříme na

procvičování předložek in, on, at a budeme opakovat stupňování přídavných jmen.  Nové učivo

se zaměřuje na světové strany hlavní a vedlejší, zeměpisné pojmy a psaní členů v     zeměpisných  

názvech.  Cílem bude umět pojmenovat světové strany a umět použít člen určitý v zeměpisných

názvech.

Do školního sešitu si napište tento zápis:

Lesson: určitý člen „the“

Určitý člen the užíváme u jmen řek, moří, oceánů, pohoří, souostroví a skupin jezer. V názvech

jednotlivých hor, jezer a ostrovů není. U jmen států jej užíváme jen v množném čísle a v názvech,

které obsahují slovo republic, state nebo kingdom.  

The Vltava Loch Ness

The Black Sea Mauricius

The Alps Mont Blanc

The Czech Rebublic Prague

The USA Europe

The UK Germany

V učebnici si přečteme a přeložíme text na str. 12/3 „THE EARTH“.  Dále si procvičíme novou

slovní zásobu lekce 5. Budeme pracovat se slovníčkem v pracovním sešitě na str. 72,73.

V     pracovním sešitě   vypracujeme společně na str. 12/cv. 1, 3, 4, 5 a na str. 13/cv.6.

Za domácí úkol (HW) vypracujte v pracovním sešitě na str. 12/cv.2 MATCH THE OPPOSITES

Najděte slova opačného významu např: long-short. HW si společně zkontrolujeme ve čtvrtek.



Ve čtvrtek si vypracujete za domácí úkol  (HW) v pracovním sešitě na str. 13/cv.7. COMPLETE

WITH IN, ON, AT. Doplňte vhodné předložky např: on the Earth. Úkol zkontroluji v pátek.   

Hezký týden a těším se naše on-line setkání.  

Další informace k on-line výuce sledujte na Teams.      

Zeměpis

6. Orientujeme se na planetě Zemi

Učebnice str. 16. a 17. Nejprve si udělat výpisky do školního sešitu. Na samostatnou stránku si

do  sešitu  barevně  překreslit  kružítkem a  dvěma  trojúhelníky  Obr.  18.  Zeměpisná  síť  na

planetě Zemi. Práci vyfotit a poslat do 22. listopadu na mail: jirasek@chelcickeho.cz

Dějepis

Online hodiny: středa a pátek – vždy  v 8:00

S pravěkem jsme se rozloučili testem. Myslím, že by si toto období našich dějin zasloužilo víc. 

DOMÁCÍ ÚKOL na dny offline (pondělí, úterý): z přírodních zdrojů, které měli k dispozici 

naši předkové, vyrobit pravěký nástroj. Jeho fotku umístit na TEAMS. 

Ve středu si společně uděláme výpisky ze strany 28. Určíme si skupinky pro samostatnou práci, 

která bude Vaším domácím úkolem (3-4 lidé)

DOMÁCÍ ÚKOL: v této skupině vytvoříte vlastní písmo a napíšete v něm jednu větu jako 

vzkaz. Vámi vymyšlené písmo a vzkaz opět umístíte na Teams.

V pátek si projdeme Vaše výtvory a dokončíme výpisky ze str. 29. 

Přírodopis

 Minulý týden jsme společně probrali téma VIRY a zadali jsme si referáty na téma: VIROVÁ

ONEMOCNĚNÍ. 

 V online hodinách se seznámíme s jednotlivými referáty a budeme se dál bavit na toto téma.

 Prosím, vyzkoušej své znalosti z virů na této webové stránce: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1939

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1939


 Těším se na online hodinách, které proběhnou dle rozvrhu (mimo pondělí a úterý) 


