
 

Úkoly pro 7. B v týdnu od19.10.do 23.10.2020 

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

Pátek 23.10. 

Český jazyk Stupňování 
přídavných jmen – 
cv.6/22 písemně do 
ŠS, str. 23 
procvičování ústně 

Věrná Eponia – 
str. 32 přečíst, 
zopakovat pověst 
z loňského roku 

Jmenné tvary 
přídavných 
jmen – ofotit a 
nalepit tabulky 
str. 24, 25 
cv.3/25 do ŠS 

Reprodukce 
textu Věrná 
Eponia = 
stručné 
převyprávění 
- ŠS 

Práce na 
kulturní 
složce 

Matematika Program na celý 
týden 

vložen na ŠKOLU 
V PYŽAMU 

vč.prezentací a 
prac.listů 

K tomu 
PS 
15/1,14/18 

16/2,3,4,5, 
15/5 

Anglický jazyk 
 
Kotalíková 
 
 
 
 
 
Procházková 

PS 3/51,4/52,5/53, I 
can … 
 

 Slovíčka 6 A 
naučit 
Přečíst 
v učebnici 
str.68/3 
 
 

 Do sešitu 
Budoucí čas 
: be going to  
na Pyžamu 
najdete 
dokument s 
poznámkam
i 

 
Nauč se důkladně 
slovíčka 1A. 
Zkontroluj a doplň 
cvičení v PS- strany 
3, 4, 5. Pošli ke 
kontrole. 
Online hodina 
v 11:35. Odkaz na 
Pyžamu. 

  
V říjnovém 
časopise vyplň 
test na str. 30- 
32. Na str. 10 
přelož INFO BOX 
a 3 části, které 
z něj vybíhají 
čarami. Pošli. 

  
Zopakuj si 
slovíčka 1A 
a přelož 
věty 
z Pyžama. 
Pošli ke 
kontrole. 

Německý 
jazyk 

Naučit se slovíčka2. 
lekce, výslovnost viz 
Pyžamo, Vypracovat 
PL odeslat ke 
kontrole do Pyžama. 
 Online hodina  
SKype 8,30h 

    

Ruský jazyk Přečti si text 
v učebnici na str. 
11- 12 a udělej cv. 9 
na str. 20. Uč se 
zdvořilostní fráze 

    

Dějepis  Normané 
(Vikingové) 
poznámky a 
výklad v pyžamu 
(poznámky vlepit 
do sešitu) 

 Rozdělení 
jednotné 
křesťanské 
církve – 
poznámky 
v pyžamu 

 



 

(vlepit do 
sešitu) 

Zeměpis     PRACOVNÍ 
LIST – 
Kanada- na 
skolavpyza
mu 

 
Přírodopis 
 

Online hodina 
19.10. v 10:45, 
přístup na 
skolavpyzamu 

  RYBY – přečíst 
uč.str. 12 – 
13, 
odpovědět i 
na otázky 1 – 
4, zápis – na 
skolavpyzamu 

 

Fyzika 
 

 Úkoly budou 
zadány na serveru: 
www.skolavpyzamu
.cz. Online hodina 
20. 10. 2020 v 7 : 
55. 

 

  Úkoly budou 
zadány na 
serveru: 
www.skolavp
yzamu.cz.  

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

