
 

Úkoly pro 9. A v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 

Předměty Pondělí  Úterý  Středa  Čtvrtek  Pátek  

Český 
jazyk 

- čítanka s. 158 – 
165 (Válka s Mloky) 
– přečíst 
 

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

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

- do ŠS s. 50/ 2a, 
b 
 

- do LS stručně 
obsah všech 
částí z ukázky 
Válka s Mloky 

Matemati
ka 

Pracovní sešit 
algebra 
Př.3/46 

Př. 4/46 Př.6/47 Učebnice 
geometrie 
Kužel-přečíst 
str. 62-63 
Náčrt a popsat 
části kužele str. 
63 

Opsat řešený 
příklad 1ze 
stránky 63-64 

Anglický 
jazyk 
 
 

PS str. 12, cv. 1, 4, 
5,  
I can … 

 Online hodina 
11.30 
odkaz na 
Pyžamu 

 PS str. 10, 11 
celá 

Německý 
jazyk 

 Zopakovat 
slovíčka 2.lekce , 
naučit se slovíčka 
3.lekce nahrávka 
viz škola 
v Pyžamu 
Online hodina 
skype  v 9,15 

  Vypracovat 
pracovní list viz 
Pyžamo, poslat 
ke kontrole 

Ruský 
jazyk 

 V učebnici na 
straně 27 cvičení 
21 a, b – podle 
zadání. Přečti si, 
jak vzniklo 
„nádraží“ 
v ruštině. 

  Ve slovíčkách 
2. lekce označ 
oblečení, boty 
a brýle. Uč se 
je. 

Dějepis   Nastudovat 
slovník pojmů 
str. 28 – 29 a 
zapamatujte si 

 Práce na 
samostatném 
projektu 

Zeměpis  Online hodina 20. 
10. ve 13:15 , 
přístup na 
www.skolavpyza
mu.cz 

  GLOBÁLNÍ 
PROBLÉMY 
LIDSTVA 
- pročíst 
prezentaci: 
https://view.of
ficeapps.live.co
m/op/view.asp
x?src=http://d
umy.cz/nahled
/80885 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/80885
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/80885
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/80885
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/80885
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/80885
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/80885


 

- zápis: co to 
znamená 
globál. 
problém, 
příčina, řešení 
a příklady 
ekologických 
problémů 
(umět 
vysvětlit) 

 
Přírodopi
s 
 

   ZEMĚTŘESENÍ 
- pracovní list na 
skolavpyzamu, 
vyplnit pomocí 
učebnice str. 44 
- 47 

 

Fyzika 
 

Úkoly budou 
zadány na serveru: 
www.skolavpyzam
u.cz. Online hodina 
19. 10. 2020 v 9 : 
50. 
 

  Úkoly budou 
zadány na 
serveru: 
www.skolavpyz
amu.cz. 

 

Chemie Zástupci solí- 
poznámky viz škola 
v Pyžamu 

 Procvičování 
prvků 
 
https://www.u
mimefakta.cz/ro
zhodovacka-
znacky-prvku-2-
uroven/13238 
Online hodina 
skype ve čtvrtek 
v 10,00h 
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