
ÚKOLY PRO 7.A  
15.6.-19.6. 

 

 Pondělí 15.6. Úterý 16.6. Středa 17.6. Čtvrtek 18.6. Pátek 19.6. 
Č

e
sk

ý 
ja

zy
k 

Do ŠS 
vypracovat cv. 
7/127 

Přečíst ukázku ze 
str. 182 (Ezop a 
brabenec), 
Skype v úterý od 
10.00 hodin pro 
7.A, 7.B 

Do ŠS 
vypracovat cv. 
2/128 

Na základě grafu 
z minulého 
týdne napiš sloh 
na téma – Škola 
a doba 
koronavirová 

Odpovědět do LS 
na otázky ze 
str.182 

M
at

e
m

at
ik

a Užívejte učebnici 
geometrie Př. 
11,12/8 

Př. 5/9 ( nahoře) Př.6/9(nahoře) Př.7/9 Př. 8/9 Úlohy 
pište do školního 
sešitu a nechte 
podepsat rodiči 

A
n

gl
ic

ký
 ja

zy
k 

K
o

ta
lík

o
vá

 

Progress check 
PS str.22. Poslat. 
 

 Progress check 
PS str. 23. Poslat 

PS str. 67 – 
příprava na 
testování. Unit 2 
revision test: 
quizizz.com/join
?gc=0061241 
(platnost do 19. 
6. 19.00) 

 

H
ry

ch
o

vá
 Uč.str.24/1 -

udělejte 
dotazník Your 
future - tvoje 
budoucnost 

 www.bridge-
online.cz - str. 
14+15 -poslechni 
si text track 15 

www.bridge-
online.cz str.36 
přečti a přelož 

 

N
ě

m
ec

ký
 ja

zy
k 

    - zopakovat 
slovíčka L6 1. 
sloupec, nově L6 
E, F - PS s. 55/ 12 
- PS 53/6 (př. Am 
Montag 
fotografiert Erik 
einen Hund.) – 
poslat ke 
kontrole - zápor: 
poznámky 
příloha na 
školavpyžamu, 
výklad: 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=Z9LqmXl8ll
M, +UČ s. 63 
rámeček dole – 
PS s. 54/8 (př. 1. 
Nein, ich habe 
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keinen Bruder. 
nebo Ja, ich 
habe einen 
Bruder.) – poslat 
ke kontrole 

R
u

sk
ý 

ja
zy

k 

    Prac.sešit str.57/ 
napiš 6 frází 
(pod slovíčky) 

D
ěj

ep
is

  

Nalep si do ŠS 
nějaké obrázky – 
umělecký sloh 
baroko 

 Dějiny udatného 
českého národa 
– zhlédni nějaký 
díl – 16. - 18. 
století – dle 
zájmu 

  

P
ří

ro
d

o
p

is
  OPAKOVÁNÍ - 

pracovní list na 
skolavpyzamu - 
obratlovci 

 OPAKOVÁNÍ - 
pracovní list na 
skolavpyzamu - 
botanika 

 

Ze
m

ěp
is

 

  Ve škole 
v pyžamu 
najdete 
opakování 
Centrální a 
Severní Asie- 
NEPOSÍLEJTE 
Najdete tam i 
poznámky 
z minulých 
kapitol. 
https://edu.cesk
atelevize.cz/tran
ssibirska-
magistrala-
5e4421cce173fa
6cb524a7e3 

  

Fy
zi

ka
 

Úkoly jsou 
zadány na 
serveru 
www.skolavpyza
mu.cz 

  Úkoly jsou 
zadány na 
serveru 
www.skolavpyza
mu.cz 

 


