
Český jazyk

Pondělí
1) Online hodina 
2) Skupiny bě, pě, vě, mě
3) učebnice strana 41
4) DÚ – učebnice strana 42/cv. 6 – přepsat, zkontrolujeme v pátek 4.12.

Úterý 
1) Online hodina 
2) Pravopis 
3) Slovní druhy 
4) Kontrola cvičení z minulého týdne 40/4

Středa
1) Online hodina 
2) Literární druhy – zápisky v Teams

Pátek 
1) Online hodina 
2) Opakování stavby slova, zdvojené souhlásky, skupiny bě, pě, vě, mě – pracovní 

list v Teams 

Matematika

Úkol odevzdejte nejpozději do 6.12.2020 do 23:00

Úhly

1. Napište k úhlům, zda jsou

1) ostré, pravé, tupé, přímé
2) Konvexní, nekonvexní



V prvním cvičení jsou občas k označení úhlu použita písmena řecké abecedy (úhly se tímto 
způsobem často značí). Zjistěte a napište, jaká řecká písmena to jsou.

2. Sestrojte ostrý úhel ABC. Přeneste tento úhel k polopřímce BA do poloroviny opačné 
k polorovině ABC. Na ramenu vzniklého úhlu zvolte bod D tak, abychom dostali úhel ABD. 
Přeneste tentýž úhel k polopřímce BC do poloroviny opačné k polorovině BCA. Na ramenu 
vzniklého úhlu zvolte bod E tak, abychom dostali úhel CBE. Určete, jaký je úhel EBD, ve 
kterém leží body A a C – ostrý, pravý, tupý, přímý, nekonvexní?

3. Sestrojte úhel o velikosti 220°.

4. Určete, jaký konvexní úhel svírají hodinové ručičky v:

a) 2:00 hodin             b) 11:00 hodin             c) 18:00 hodin             d) 19:00 hodin

Ve cvičení 4 nakreslete ve všech případech i obrázky. Doporučuji kreslit obrázky těch 
hodin😊

Fyzika

Elektrická síla

    1.  Sežeňte si:
    • dva čisté nezmačkané plastové pytlíky nebo si vezměte jeden a roztrhněte ho napůl
    • kousek čistého nezmačkaného papíru
       Vyzkoušejte si sami pokus, při kterém se
       pytlík a papír zelektrují a začnou se
       přitahovat a pytlíky nebo poloviny pytlíku
       se začnou odpuzovat.
    2.  Odpovězte na otázku 1 na straně 43 a na otázku 2 na straně 44 v učebnici.



    3.  Porovnejte gravitační a elektrickou sílu – napište, co mají společného a v čem se liší.

Anglický jazyk (Vanhaeren)

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v pondělí 30. listopadu 10:00, ve čtvrtek 3.
prosince 10:00 a v pátek 4. prosince 10:00. 

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Tento  týden  opakujeme  Unit  1.–7.  lekci (předložky  místa,  hláskování,  nejvýznamnější
evropské státy, základní číslovky, počasí, minulý čas prostý, stupňování přídavných jmen) a
slovní zásobu   Unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.       

V učebnici společně dokončíme lekci Unit 7 na st. 17/7.

V pracovním sešitě vypracujeme společně  Unit 8 – REVISION – OPAKOVÁNÍ na str.
18/2, 3, 4 a na str. 19/6, 7. 

Za domácí  úkol  (HW) vypracujte  v pracovním  sešitě  na  str.  18/1,  5  -  CHOOSE  THE
RIGHT  WORD,  COMPLETE  AND  MATCH  THE  CONTINENTS  WITH  THE
ANIMALS. (úkol si zkontrolujeme ve čtvrtek) a na str. 19/8 WRITE SHORT ANSWERS.
(úkol si zkontrolujeme v pátek)  

Další informace k on-line výuce sledujte na Teams.      

Anglický jazyk (Doláková)

Online hodiny po, čt, pá 9:50-10:35

Opakujeme stupňování přídavných jmen (probíralo se v 5. třídě).

Pro jistotu máme celý přehled na Teams ve složce Soubory. 

Doděláme učebnice str. 12-13 Unit 5 (již jsme část dělali minulý týden).

Do školního sešitu si zapište žlutý rámeček str. 12 (používání určitého členu).

Začneme učebnice str. 16 Unit 7.

(Unit 6 Halloween jsme už dělali dříve.)

Zapište si a naučte se slovíčka Unit 5.

Homework/ Domácí úkol – zašlete mi do neděle 6.12



Pracovní sešit str. 12/ cv. 1,2,3

Pracovní sešit str. 13/ cv. 8

Dějepis

On-line hodiny dle rozvrhu.

Ve středu si napíšeme test na počátky starověku.
Dokončíme společně kapitolu Sumerové.

V pátek si společně projdeme pracovní list, který bude oveřejněn v zadání a začneme novou
kapitolu.

Zeměpis

6. Orientujeme se na planetě Zemi

Učebnice str. 16. a 17. Na samostatnou stránku si do sešitu barevně překreslit kružítkem Obr.
19.  Práci vyfotit a poslat  do neděle 6. prosince na  mail:  jirasek@chelcickeho.cz. On-line
hodina bude v pondělí od 8:55 a v úterý od 11:00.

Přírodopis 

    • Tento týden si společně povíme o bakteriálních onemocněních – prosím, nezapomeňte své
referáty na jednotlivá onemocnění 
    • Ve druhé hodině se pustíme do nové látky – podrobněji si řekneme o fotosyntéze a
dýchání rostlin – v učebnici se dostaneme až na stranu 74 (nezapomeňte si na hodinu vzít
sešit, učebnici a psací potřeby) 

Výchova k občanství

    Mé oblíbené město – dopracovat a odevzdat
        ◦ Zvolte své oblíbené město nebo obec (může být v zahraničí)
        ◦ vyhledejte 3 – 5 informací o vašem městě /obci
        ◦ vyhledejte erb města /obce a přidejte ho k sepsaným informacím
        ◦ odevzdejte elektronicky nebo písemně v sešitě s vlepeným erbem
        ◦ více info v Teamu + případná pomoc, dotazy

mailto:jirasek@chelcickeho.cz

