
Český jazyk 

Pondělí

 Online hodina

 Číslovky – pracovní sešit strana 19, číslovky dva, oba

 Týdenní úkol: Zájmena, do neděle 25.4.

Úterý

 Online hodina

 Opakování – skloňování zájmena já

 Číslovky – tečka za řadovými číslovkami, pracovní sešit strana 20

Středa

 Online hodina

 Čítanka – dokončení textu z minulé hodiny – Karel Poláček – Bylo nás pět

 Humoristická literatura

Pátek

 Online hodina 

 Test – skloňování zájmena já (tvary mě/mně)

 Opakování číslovek 

Matematika

Úkol odevzdejte nejpozději do 25.4.2021 do 23:00

Dělitelnost přirozených čísel VII

krácení zlomků

1. Metodou kouknu a vidím zkraťte zlomky na základní tvar:

a)
4
12

 =

b)
16
8

 =



c)
10
30

 =

d)
3
15

 =

e)
2
14

 =

2. Postupnými úpravami zkraťte zlomky na základní tvar:

a)
64
128

 =

b)
105
175

 =

c)
36
45

 =

d)
81
54

 =

e)
63
132

 =

3. Pomocí rozkladu na součin prvočísel zkraťte zlomky na základní tvar:

a)
96
210

 =

b)
100
375

 =

c)
56
72

 =

d)
200
225

 =

e)
90
135

 =



Fyzika

 Tento týden (19.4.2021 – 25.4.2021) ve středu (6. A) a ve čtvrtek (6. C) píšeme 

písemku na téma objem. Co nejlépe se na ni připravte.

 V našem týmu 6.A – Matematika (6.C – Matematika) je soubor s převody 

jednotek hmotnosti. Stáhněte si ho, podívejte se na něj, případně si tabulku překreslete

do sešitu. Naučte se jednotky hmotnosti (na převody se podíváme společně).

Anglický jazyk (Doláková) 

Online hodiny se konají dle obvyklého rozvrhu.

Unit 20 – orientace v obci, dotazování se na cestu 

 online hodina – učebnice str. 42 – poslech, čtení

 online hodina – procvičování: dotázání se na směr, popis cesty k objektu

 online hodiny – učebnice str. 43 – rozhovor – procvičování frází

Domácí úkol

- žluté rámečky učebnice str. 42 a 43 přepsat do sešitu

- pracovní sešit str. 42 – poslat do neděle 25.4.



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 18 a začneme novou lekci UNIT 20 – SHOPPING (Cílem lekce

bude  umět  jednotky  měny  USA  a  vyjádřit  zamýšlenou  budoucnost  vazbou  going  to +

infinitiv.)   

V učebnici si poslechneme, přečteme a přeložíme text na str. 40/cv. 1.

V pracovním sešitě vypracujeme společně na str. 41/cv. 4. 

Zápis si společně zapíšeme v hodině:

Lesson: Budoucí čas

Prostou budoucnost či momentální rozhodnutí vyjadřujeme pomocným will.

Well, I will have a cup of tea.

How old will you be in 2017?

That won´t be good.

Chceme-li vyjádřit odhodlání něco udělat či pravděpodobný děj v budoucnu, použijeme 

going to + infinitiv.

I am going to buy a new car.

He is not going to speak.

He is going to write a book.

Za domácí úkol (HW) vypracujete v pracovním sešitě na str. 40/cv. 1, 3 a naučte se novou

slovní zásobu lekce. Úkoly mi posílejte na  vanhaeren  @chelcickeho.cz   nebo na  WhatsApp.

Opakujte  si  nepravidelná  slovesa,  slovíčka  17.  a  18.  lekce,  číslovky  řadové  a  násobné,

geometrické tvary.  

mailto:vanhaeren@chelcickeho.cz


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.      

Zeměpis

19. Vzduchový obal Země

Do sešitu si barevně překreslit a popsat obrázek na straně 120. Krajiny Země. Obrázek pošlete

do neděle 25. dubna na mail:  jirasek@chelcickeho.cz.  Výpisky do sešitu si budeme dělat

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

Přírodopis 

 Online výuka dle rozvrhu

1.online hodina

 Generativní orgány rostlin – květ, květenství – opakování 

2.online hodina 

 Opylení, oplození 

 Plod 

Dějepis

DOMÁCÍ ÚKOL – přepsat zápis ze zadání na Teams, vypsat informace o Alexandru 

Makedonském (učebnice str. 75 -76) do 21. 4..

Ve středu si zápis zkontrolujeme, proběhne dodatečné zkoušení a řekneme si známky z testu. 

V pátek si společně uděláme výpisky str. 76 – 77 (rozpad Makedonské říše) a rozdáme 

referáty.

Každodenní život - str. 78 – 80

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


Věda a vzdělání – str. 81

Řecké umění – str. 82 – 83

Řecké divadlo – str. 84

Olympijské hry – str. 85


