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 Pondělí 19.10. Úterý 20.10. Středa 21.10. Čtvrtek 22.10. Pátek 23.10. 
Č

e
sk

ý 
ja

zy
k 

Skloňování 
obecných jmen 
přejatých na str. 
20-24, pročíst 
žluté rámečky a 
udělat si 
poznámky do ŠS 

Dvorská lyrika – 
poznámky v 
pyžamu – napsat 
do LS 

Napsat 
charakteristiku 
literárního nebo 
filmového hrdiny 
podle osnovy v 
pyžamu Online 
hodina od 9.45 

Teorie – velká 
písmena – 
poznámky 
najdete v 
pyžamu, do ŠS 
vypracovat cv. 
5a,b/19 

Literatura doby 
husitské – 
Jistebnický 
kancionál – 
poznámky z 
pyžama napsat 
do LS 

M
at

e
m

at
ik

a 

Učebnice 
geometrie 
Obvod kruhu- 
Náčrt, opsat 
vzorec z 
modrého 
rámečku a 
přečíst stranu 31 
a 32 Př.1/32 

Př. 2/33 Do domácího 
sešitu Př. 4/33 

Obsah kruhu- 
Opsat vzorec v 
modrém 
rámečku Př. 1,2 
/35 

Pošli e-mail (jen 
výsledky) 
Př.5/35 

A
n

gl
ic

ký
 ja

zy
k 

K
o

ta
lík

o
vá

 

Online hodina 
10.45 odkaz na 
pyžamu 
Učebnice str. 45, 
cv. 6 (the nebo 
nic) 

 Na Pyžamu 
najdete 
dokument o užití 
členů – přepište 
si do školního 
sešitu. PS str. 35, 
cv. 4 (člen the 
nebo nic), 5. 

Naučte se 
slovíčka 4 B. PS 
str. 36 celá. 

 

H
ry

ch
o

vá
 Unit 4 – slovíčka 

PS str.34/ 
cv.1,2,3 

 Uč.str.44 /1-
přečíst 45/cv.2 

Uč.str.44 /1-
přečíst 45/cv.2 
Online výuka 
v 10:46. 

 

N
ě

m
ec

ký
 ja

zy
k 

 -online hodina – 
odkaz na škole v 
pyžamu (od 9. 
50 hod) 

  - slovíčka L7 A - 
opakovat čísla: 
UČ s.11, s. 69/3 
– opsat do ŠS + 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=6x0Lzvsk2L
M&t=67s, 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=6J9Xg1dSLJ
0 

R
u

sk
ý 

ja
zy

k 

 Napište rozvrh 
hodin na celý 
týden – rusky do 
sešitu 

  Uč.str.59/ cv.15a 
Naučit se číst 
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D
ěj

ep
is

  
  Kdo byl M. 

Robespierre 
nastudovat 
slovníček pojmů 
str. 37 

 Direktorium a 
konzulát, 
Napoleon 
císařem str. 38 - 
39 

P
ří

ro
d

o
p

is
  Online hodina 

20. 10. v 7:55, 
přístup na 
skolavpyzamu 

   

Ze
m

ěp
is

 

 Přečti si pozorně 
text v učebnici 
na str. 66- 71. 
Prohlédni si i 
obrázky. 

  Pozorně si přečti 
a prohlédni v 
učebnici str. 71- 
73 (severní 
Evropa, Norsko, 
 
Švédsko). 
Poznámky 
najdeš v 
Pyžamu. 

Fy
zi

ka
 

Úkoly budou 
zadány na 
serveru: 
www.skolavpyza
mu.cz. Online 
hodina 19. 10. 
2020 v 12 : 25. 

   Úkoly budou 
zadány na 
serveru: 
www.skolavpyza
mu.cz. 

C
h

em
ie

 

Vypracovat PL- 
Hmotnostní 
zlomek- poslat 
ke kontrole do 
Pyžama Do 
23.10. 

 Naučit se prvky 
V.A 

Online hodina 
Chemie skype 
Čtvrtek 22.10. 
od 9,00h 

 


