
Český jazyk 

Pondělí 

 Online hodina 

 Přídavná jména, procvičování probraného učiva

 Pracovní sešit strana 15, 16

 Kontrola DÚ – 75/4a

Úterý

 Online hodina

 Přídavná jména přivlastňovací

Středa

 Online hodina

 Svět lidí a zvířat - Macourek

 Bajky, báje

Pátek

- Online hodina

- Test – koncovky přídavných jmen, vzor mladý, jarní

- Opakování přídavných jmen

Matematika

Úkol odevzdejte nejpozději do 14.3.2021 do 23:00

Dělitelnost přirozených čísel II

prvočísla, složená čísla, znaky dělitelnosti

1. Napiš všechna

a) sudá prvočísla

b) prvočísla dělitelná 13



c) prvočísla dělitelná 8

2. Je dané číslo prvočíslo?

a) 53

b) 93

c) 2541230

d) 3333332

3. Najděte složené číslo, které se dá beze zbytku dělit zároveň:

a) 2 a 3

b) 2 a 4 a 6

c) 5 a 8

d) 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7

4. Bez dělení určete, zda jsou následující čísla dělitelná 2, 5, 10:

a) 15

b) 20

c) 30

d) 42

e) 100

f) 90

5. Jaké největší prvočíslo znáte? Existuje ještě větší prvočíslo?

(* Kolik existuje prvočísel?)

Fyzika

Úkol odevzdejte nejpozději do 14.3.2021 do 23:00

Délka II

1) Napište výšky členů Vaší rodiny a spočítejte, jaká je u Vás průměrná výška?



2) Na víkend k Vám přijedou vzdálení příbuzní (dejme tomu 2) a náhodou mají oba stejnou 

výšku, jako je průměr, který jste spočítali v 1. příkladu. Spočítejte průměr znovu a 

započítejte i Vaše příbuzné. Jak se změnil výsledek? Je to náhoda?

3) Na obrázku je plán pozemku s údaji o délkách jeho stran. Spočítejte jeho obvod. Kolem 

pozemku chcete postavit plot. Na každý metr plotu bude potřeba 8 prken. Kolik prken 

budete celkem potřebovat? 

4) Jak jste počítali obvod v příkladu 3? Dalo by se to udělat i jinak?  Jak?

Anglický jazyk (Doláková)

Online hodiny se konají: po, čt 9:50-10:35, páteční hodina bude tentokrát výjimečně zrušena, 

dostanete místo ní zadání práce do MS Teams, a to během čtvrtka

Online hodina pondělí: učebnice str. 35 Valentine´s day



Online hodina čtvrtek -  gramatika str. 35 žlutý rámeček

- přepište si do sešitu

Domácí úkol:  PS str. 35/6

plus toto cvičení

complete prepositions: in on at

_____the seaside           _____bed

_____home _____a farm

_____the party _____the streeet

_____the Earth _____work

_____Europe _____Brno

Za domácí úkol opakovat názvy měsíců a ročních období, v pondělí 15.3. si na ně napíšeme 

testík. 



Anglický jazyk (Vanhaeren)

Tento týden proběhne on-line výuka na Teams podle rozvrhu. 

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Tento týden společně dokončíme lekci  UNIT 15 – FRIDAY 13th     (Cílem lekce bude umět

vyjádřit změnu stavu trpným rodem a pracovat s anglickým textem.)   

V učebnici společně vypracujeme cvičení na str. 32/cv.2 a na str. 33/cv.4.  

V pracovním sešitě společně dokončíme cvičení lekce 15.  

Za domácí úkol (HW) si udělejte zápis do školního sešitu z učebnice na str. 33/cv. 4. Úkol mi

posílejte na vanhaeren  @chelcickeho.cz   nebo na WhatsApp.  Opakujte si na test: slovíčka 15.

lekce, překlad vět (učebnice str. 33/cv. 4) a nepravidelná slovesa ve všech tvarech: break,

bring, teach, think, buy, cut, put, hit, hurt, feel, find, get, hang, have, hold, say, keep,

leave,  lose,  make, meet,  read, sit,  sleep, spell,  spill,  stick, sting, tell,  undrestand, win,

send, spend.  

Na závěr si společně zahrajeme hru: “Simon says“

Hezký týden a těším se naše on-line setkání.  

Další informace k on-line výuce sledujte na Teams.      

Zeměpis

12. Pod hladinou světového oceánu

Do sešitu vypracovat  Otázku 3. na straně 30. Pak nakreslíte a popíšete Obrázek 30. na téže

stránce a pak Obrázek 34.  na straně 32. Výpisky do sešitu si budeme dělat společně na on-

line hodině.  Práci vyfoťte a pošlete  do 14. března  na  mail:  jirasek@chelcickeho.cz. On-line

vyučování je podle rozvrhu. 

Dějepis

On-line hodiny dle rozvrhu.

Dobrovolný domácí úkol pustit si následující videa o MINOTAUROVI.

https://www.youtube.com/watch?v=VValU0jptSA (Staré řecké báje a pověsti – audio kniha)

https://www.youtube.com/watch?v=xQuAUBX5xBw (anglická kreslená verze)

https://www.youtube.com/watch?v=xQuAUBX5xBw
https://www.youtube.com/watch?v=VValU0jptSA
mailto:jirasek@chelcickeho.cz
mailto:vanhaeren@chelcickeho.cz


Ve středu si projdeme str. 62 a společně si uděláme výpisky.

Na pátek si doplníte zápis ze str. 63, který uveřejním ve středu v zadáni na Teams. 

Za domácí úkol na další týden si pustíte jeden z následujících odkazů.

Opět se jedná o Staré řecké báje a pověsti. Jde o Odysseovo putování.

https://www.youtube.com/watch?

v=87NwGavRHiM&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=43

( Vyplutí z Troje)

https://www.youtube.com/watch?

v=GPUxjjCuGwM&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=44 (Kyklop

Polyfemos)

https://www.youtube.com/watch?

v=CDqdE5Mf9SA&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=45 (Kirké)

https://www.youtube.com/watch?

v=d94T68uo5ow&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=46(V

podsvětí)

https://www.youtube.com/watch?

v=QSZyu0SGw1g&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=47 (Kalypso

a Nausikaa)

https://www.youtube.com/watch?v=fHMgNaqn-

zo&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=48 (V zemi Fajáku)

https://www.youtube.com/watch?

v=pZ8Z3v4MRIk&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=49(Na

pobřeží Ithaky)

https://www.youtube.com/watch?

v=fSJrBQ_RGI0&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=50

(Ženichové)

https://www.youtube.com/watch?v=zptaN30-

5Jk&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=51 (Telamachos)

https://www.youtube.com/watch?

v=VjlmfTVFdlQ&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=52 (Závod)

https://www.youtube.com/watch?v=VjlmfTVFdlQ&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=52
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https://www.youtube.com/watch?

v=w6MoNF_e20w&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=53

(Penelopa)

Přírodopis 

 Online výuka dle rozvrhu

1.online hodina

 Nahosemenné rostliny – Jehličnany (čekají nás referáty, které máte na tuto hodinu mít 

připravené: Každý si vybral 1 jehličnatý strom a připravil prezentaci nebo krátký 

referát) 

2.online hodina 

 Nahosemenné rostliny – jehličnany (dokončení referátů) + opakování 

Výchova k občanství

1) dokončit státní symboly (příprava k opakování)

2) Funkce prezidenta, vlády - práce z hodiny, vlepit/zapsat do sešitu (PDF soubor v Teamu 

Vo) 

https://www.youtube.com/watch?v=w6MoNF_e20w&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=w6MoNF_e20w&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=53

