
 

Předměty Pondělí 19.10. Úterý 20.10. Středa21.10. Čtvrtek 22.10. Pátek 23.10. 

Český jazyk -online hodina 
(od 9. 50 hod), 
odkaz na škole v 
pyžamu 
 

- čítanka s. 54 – 
57 (Za 
mamutem) – 
stručně obsah 
do LS 

- ŠS z UČ s. 40/ 4, 
5 

- online hodina 
(od 7. 55 hod), 
odkaz na škole 
v pyžamu 

- četba: Staré 
řecké báje a 
pověsti - cvičit 
pravopis: 
onlinecviceni.c
z – 6. ročník – 
pravopis slova 
(01) – 01 
zdvojené 
souhlásky – 
01a, 01b 

Matematika Úkoly zadány na 
 

Škola v pyžamu. Žáci zároveň  osloveni e-mailem 

Anglický jazyk 
 
Kotalíková 
 
 
 
 
 
Procházková 

Online hodina 
pondělí 12.30 
odkaz na 
Pyžamu 
 
 
 
 

PS str. 16, 17  Do sešitu 
napište 
poznámky 
podle 
dokumentu na 
Pyžamu 

 
 

V textu na str. 
12 najdi otázky s 
DO, DOES v 
Present simple. 
Doplň v učebnici 
cv. 3b na str. 13 
a v prac. sešitě 
cv. 1 na str. 8. 
Online hodina 
ve 12:25. Odkaz 
na Pyžamu 

Podle 
modelu:Tázací 
slovo- 
DO/DOES- 
Podmět- 
Sloveso- doplň v 
učebnici cv. 4b 
na str. 13 a v 
prac. sešitě cv. 2 
na str. 8 

 V pracovním 
sešitě doplň 
cv. 4 na str. 8 a 
cv. 6 na str. 9. 
Pošli všechna 
cvičení ke 
kontrole. 

 

Německý 
jazyk 

  Naučit se slovíčka 
nulté lekce PS 
str.10 ,- poslední 
část,- výslovnost 
viz Pyžamo, Dú -
vypracovat PL -
odeslat ke 
kontrole do 
Pyžama 

  

Ruský jazyk   PS str. 21 – celou 
dopsat 
UČ str.24/cv5 
str.25/6,7,8 číst 

  

Dějepis Vývoj osídlení 
českých zemí 

  Stěhování 
národů, 

 



 

 

(poznámky z 
„pyžama“ vlepit 
do sešitu) 

Hunové 
(poznámky z 
„pyžama“ 
vlepit do 
sešitu) 

Zeměpis Zadání samost. 
práce-Škola v 
pyžamu 

    

 
Přírodopis 
 

Online hodina 
19. 10. v 8:50, 
přístup na 
www.skolavpyza
mu.cz 

 PRACOVNÍ SEŠIT 
– str. 15 – 16 
(Potravní vztahy 
organismů) – 
nepsat to PS, ale 
do „školního“ 
sešitu na PŘ 

  

Fyzika 
 

 Úkoly budou 
zadány na 
serveru: 
www.skolavpyza
mu.cz. Online 
hodina 20. 10. 
2020 v 9 : 50. 

 

   

http://www.skolavpyzamu.cz/
http://www.skolavpyzamu.cz/

