
Český jazyk 
Úterý

 Online hodina
 Pravopis zájmen – zájmeno já, ona

Středa
 Online hodina
 Epické literární žánry – pohádka

Pátek
 Samostatná práce
 Dodělat v pracovním sešitě všechna cvičení ze stran 17-18 (zkontrolujeme další týden na online

hodinách – nic mi tedy posílat nemusíte)

Matematika
Úkol odevzdejte nejpozději do 11.4.2021 do 23:00

Dělitelnost přirozených čísel V

rozklad na prvočísla, nejmenší společný násobek

1. Rozložte na součin prvočísel:
a) 150 =
b) 189 =
c) 231 =
d) 286 =

2. Spočítejte:
a) NSN(8, 6) =
b) NSN(8, 16) =
c) NSN(30, 12) =
d) NSN(10, 11) =
e) NSN(42, 105) =

3. Dvě různě velká ozubená kola do sebe zapadají tak, že zuby, které do sebe zapadají na počátku 
pohybu, jsou označeny. První kolo má 15 zubů, druhé kolo má 25 zubů. Po kolika otáčkách 1. kola 
se odpovídající značky na 1. a 2. kole opět setkají? Kolik otáček udělá od počátku pohybu do 
okamžiku setkání 2. kolo?

4.  Z autobusové zastávky vyjely v 6.00 hodin současně autobusy dvou linek. Autobus 1. linky vyjíždí z
této zastávky každých 20 minut, autobus 2. linky každých 16 minut. Za jak dlouho se opět sejdou 
autobusy obou linek v této zastávce? V kolik hodin to bude?

5. Lidé cestují k moři do Řecka na 8-denní, 10-denní a 12-denní pobyty. S každou skupinou cestujících 
letí tam i zpět přidělený delegát. Dne 1. května vzletí na pobyt k moři všechny tři skupiny i se svými 
delegáty najednou. Kdy se všichni tři delegáti opět sejdou v jednom letadle?



Fyzika
Úkol odevzdejte nejpozději do 11.4.2021 do 23:00

Objem III

1) Určete objem pevného tělesa.

2) Spočítejte, kolik litrů vody se vejde do akvária tvaru kvádru, jehož výška je 0,45m, šířka 38 cm a délka 
6,5 dm.



3) Součástí stavebnice je sada 40 kostek (krychlí). Každá z nich má hranu délky 5 cm. Jaký je objem všech 
kostek dohromady?

4) Bazén má obdélníkový tvar s rozměry 6 m a 15 m. Voda dosahuje do výšky 2,5 m. Po umístění ponorky 
do bazénu bude hladina vody ve výšce 260 cm ode dna bazénu. Spočítejte, jaký objem má ponorka.

5) Určete nejmenší možnou délku hrany krychlového akvária, do kterého se vejde 64 litrů vody.

Anglický jazyk (Doláková)
Online hodiny se konají v obvyklých časech: čt, pá 9:50-10:35. 

Online hodina čtvrtek – Unit 19 – Shopping – listening, reading,

new vocabulary

učebnice str. 40, cv. 1

Online hodina pátek – zamýšlená  budoucnost „going to“ – procvičování

Učebnice str. 41, cv. 5

Domácí úkol:  PS str. 40/ cv. 1,3, str. 41/ cv. 4



Anglický jazyk (Vanhaeren)                               

Tento týden proběhne on-line výuka podle rozvrhu, čtvrtek 10:00, pátek 10:00.  

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Tento  týden  začneme  novou  lekci  UNIT  17  –  Easter  (Cílem  lekce  bude  umět  pojmenovat  základní
geometrické tvary, popsat velikonoční svátky, číst století.)  

V učebnici si přečteme a přeložíme text na str. 36/cv. 1.

V pracovním sešitě vypracujeme společně na str. 36/cv. 2, 3 a na str. 37/cv. 5, 6.

Zápis si společně zapíšeme v hodině:

Lesson: Geometrické tvary

circle star line

triangle square

cross dot

heart flower

Za domácí  úkol (HW) vypracujete  v pracovním sešitě  na str.  36/cv.  1  a  na str.  37/cv.  4,  7.  Úkoly mi
posílejte na  vanhaeren  @chelcickeho.cz   nebo na  WhatsApp do středy 7.4.2021. Opakujte si nepravidelná
slovesa, slovíčka 16. lekce, číslovky řadové a předložky on, in, at.  

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.

     

Dějepis

Za domácí úkol si máte udělat samostatně výpisky ze str. 68 – 70. 

Ve středu si je společně zkontrolujeme a určíme si dva řečníky. Co bude jejich úkolem, si řekneme v hodině.

V pátek si zkusíme řečnickou aktivitu a projdeme si str. 71 a 72 – ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY.

Zeměpis

15. Jak vznikají hory
 
Do sešitu si barevně překreslit a popsat obrázky 38. a 39. na straně 38. Výpisky do sešitu si budeme dělat
společně na on-line hodině. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

mailto:vanhaeren@chelcickeho.cz


Přírodopis

 Online výuka dle rozvrhu

1.online hodina

 Vegetativní orgány rostlin – stonek, list 
 Prezentace ke kapitole dostupná zde: 

https://drive.google.com/file/d/1Ov6AIe1RA3ZZrYXfxRydkdtm5AXKyk_r/view?usp=sharing 

2.online hodina 

 Klasifikované opakování ve FORMS – kořen, stonek, list 

https://drive.google.com/file/d/1Ov6AIe1RA3ZZrYXfxRydkdtm5AXKyk_r/view?usp=sharing

