
Český jazyk 

Pondělí 

 online hodina 

 Podstatná jména obecná a vlastní 

 Učebnice strana 58/59

Úterý

 online hodina

 Podstatná jména 

 Pravopis podstatných jmen

 Učebnice strana 62/5

Středa

 Online hodina 

 Literatura – po stezkách odvahy a dobrodružství 

 Tematická a kompoziční vrstva literárního díla 

Matematika

Úkol odevzdejte nejpozději do 31.1.2021 do 23:00

Úhly VI

1. Doplňte velikosti všech úhlů, které jsou na obrázku vyznačeny.



                                                               



                                                 

Fyzika

Periodická tabulka prvků

1) Vezměte si periodickou tabulku prvků (kdo ji ještě nemá, může si ji stáhnout z našeho týmu) a naučte se

názvy prvních 10 prvků (první dva řádky) a jejich pořadí v tabulce.

2) Napište 2 hlavní prvky, kterými je tvořen vzduch, který dýcháme.

3) Napište, kterými prvky je tvořena voda.

4) Je pro lidské tělo důležitý vápník (Ca)? Pokud ano, proč?

5) Pro lidské tělo je velmi důležitý prvek železo (Fe). Napište několik potravin, z kterých můžeme železo 

získat.

6) Zjistěte, které další prvky (aspoň 2) jsou pro lidské tělo užitečné a napište, v jakých potravinách se 

vyskytují. 

Anglický jazyk (Doláková)

Online hodiny se konají v obvyklých časech: po, čt 9:50-10:35. V pátek jsou pololetní prázdniny.

online hodina pondělí: 

 cvičení z pracovního sešitu str. 25/ cv.8, cvičení str. 26/ cv. 2,3,4

 učebnice str. 28 – otázky, čtení, překlad

online hodina čtvrtek: 

 učebnice str. 28 – otázky, čtení, překlad



 cvičení z pracovního sešitu str. 27/ cv. 6,7

domácí úkol zaslat do 31.1.: pracovní sešit str. 25/ cv. 7,9 , str. 27/ cv. 5 a pracovní list zde přiložený (toto 

cvičení jsme již dělali minulý týden ústně na hodině)

Doplň:

mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs

This is my house. The house is __________ .

This is your map. The map is __________  .

This is his pencil. The pencil is __________ .

This is her bag. The bag is __________ .

This is our register. The register is __________ .

This is your classroom. The classroom is __________ .

This is their garden. The garden is __________ .

These are my headphones. The headphones are __________ .

This is our choice. The choice is __________ .

This is their village. The village is __________ .

This is her dress. The dress is __________ .

These are his jeans. The jeans are __________ .

Anglický jazyk (Vanhaeren)

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v pondělí 25. ledna 10:00 a ve čtvrtek 28. ledna10:00.    

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Tento týden budeme opakovat – Revision Unit 9, 10, 11 (Cílem lekce bude umět použít nepravidelná slovesa

ve větách.)  

Zápis:

Lesson: minulý prostý čas 

Minulý čas pravidelných sloves se tvoří přidáním koncovky – ed k infinitivnímu tvaru slovesa.



I worked last week.  I played tennis yesterday.

It ended two years ago.  She used it last week.

Řada anglických sloves je nepravidelných. Netvoří minulý čas koncovkou – ed, ale mají zvláštní tvar.

We bought presents last week. I took a lot of photos last week.

We went on trips last monts.                 I made it yesterday.

Tvoření otázky a zkrácené odpovědi

U  pravidelných  i  nepravidelných  sloves  (s  výjimkou  be a  modálních  sloves)  tvoříme  otázku, zápor a

zkrácenou opověď užitím pomocného slovesa did. Tvar minulého času má pouze pomocné sloveso, zatímco

sloveso významové je ve tvaru základním.  

Did you go on holiday last year?     Yes, I did. No, I didn´t.

What did you do last week?

Tvoření záporu 

They didn´t speak to me yesterday.        

He didn´t help me last week.

V pracovním sešitě dokončíme cvičení Unit 9, 10, 11   a společně vypracujeme   na str. 27/cv. 6.   

Za domácí  úkol  (HW) vypracujte  v pracovním  sešitě  na  str.  26/cv.  4, (Úkol  mi  pošlete  na

vanhaeren  @chelcickeho.cz   do středy 27.1., úkol  si  zkontrolujeme ve čtvrtek.), na str.  27/cv.  5  (Úkol  mi

pošlete do 31.1., úkol si zkontrolujeme v pondělí.), opakujte si slovíčka 9. a 10. lekce ke zkoušení.  

Hezký týden a těším se naše on-line setkání.  

Další informace k on-line výuce sledujte na Teams.

     

Dějepis

Online hodina bude pouze ve středu v 8:00. 

Ve středu si poslechneme referát od Valiho. Vaším úkolem bude, nachystat si zápis na doplnění, který Vali 

udělá.

mailto:vanhaeren@chelcickeho.czdo


V pátek dějepis nebude, ale vy si za domácí úkol pustíte film nebo dokument na téma Egypt. Do 2. 2.2021 mi 

na mail Stixova@chelcickeho.cz pošlete minimálně 10 vět o čem daný film nebó dokument byl a co Vás 

nejvíce zaujalo.

Přírodopis 

 Online výuka dle rozvrhu

1.online hodina

 Společně si zopakujeme řasy – obecně, červené, hnědé a zelené 

 Začneme se věnovat nové skupině organismů – Mechorostům (učebnice strana 81-84)

2.online hodina 

 Napíšeme si krátkou pětiminutovku na téma ŘASY 

 Budeme pokračovat s mechorosty – játrovky, mechy 

Zeměpis

10. Práce s mapou místní krajiny

Do sešitu si barevně co nejpřesněji překreslit z učebnice ze strany 26. Značkový klíč. Práci vyfotit a poslat do

31. ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu.
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