
Český jazyk: 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (12. - 16. 10.) 

 

Pondělí - online hodina 

Úterý - PL (opakování tvarosloví) - vloženo do MS Teams 

Čtvrtek - online hodina 

Pátek - PL (ujasnění základní terminologie - pojmy) - vloženo do MS Teams 

 

 

Přírodopis: 

 

1. hod: Houby sadů a zhrad: doplnit cvičení 7 a 8 v pracovním sešitě. 

2. hod: Bezobratlí sadů a zahrad: kdo nebude na online hodině: doplnit cvičení 9-12 v 

pracovním sešitě 

 

Fyzika: 

 

St: Online vysílání - Jednoduchý el. obvod 
Čt: Jednoduchý el. obvod -prezentace + odpověďový hárek - el. odevzdání 
 
Německý jazyk 
 
Tento týden samostudium: 
 
pondělí 12.10. 

1. Uč. str. 15 cv. 16 – lehce spoj tužkou 

2. Pracovní sešit str. 10 cv. 23, 24 

3. Zopakuj si slovíčka na str. 11 a 12 v pracovním sešitě 

  
středa 14.10.  
 
www.skolasnadhledem.cz  – procvičuj vše kromě německých jmen 
 
Anglický jazyk: 
 
Milí přátelé, chtěl bych vás poprosit, abyste tento týden pracovali s pracovním sešitem. V 
poslední naší hodině jsme vyplnili cvičení 1 na straně 11 a já bych vás chtěl poprosit, abyste 
si doplnili celou stránku během tohoto týdne. Tedy, strana 11: 
  
Cvičení 1 - doplňte "can/can't" společně se správným zájmenem (pozor, jedná se o rozhovor) 

http://www.skolasnadhledem.cz/


Cvičení 2 - Prohlédněte si obrázky a vytvořte věty podle vzoru za použití slovesa "must" 
(muset). Použijte správná slova z rámečku 
Cvičení 3 - Napište, co vy "dnes" musíte udělat a) doma a b) ve škole 
 
 
Matematika: 
 
Pondělí 12.10., Ma 
Téma: Znaky dělitelnosti 
Najdi si stránku www.onlinecviceni.cz. Zvol si matematiku, druhý stupeň a v 6.ročníku zvol 
Dělitelnost. Procvičuj. 19.10. z toho budeme psát písemnou práci. Pokud ti není něco jasné, 

 
 
Úterý 13.10. Mg 
Online výuka 
 
Středa 14.10. Ma 
Online výuka 
 
Čtvrtek 15.10. Ma 
Téma: Prvočísla a čísla složená 
Vypracuj pracovní list na téma Prvočísla a čísla složená. Pracovní list uložen na MS teams, ve 
třídě Matematika 7.B. Pokud nebudeš vědět, jak některou úlohu vyřešit, napiš do pátku 
16.10. a vyřešíme následující hodinu ve škole. 
 
Čtvrtek 15.10. Mg 
Téma: Úhel 
Vypracuj pracovní list na téma Úhel. Pracovní list uložen na MS teams, ve třídě Matematika 
7.B. Pokud nebudeš vědět, jak některou úlohu vyřešit, napiš do pátku 16.10. a vyřešíme 
následující hodinu ve škole. 
 
 

Zeměpis: 

 

Milí přátelé, protože máme v týdnu hodiny zeměpisu dvě, a protože mě mrzí, že je 

nemůžeme trávit nějakou zajímavou aktivitou v hodině, chtěl bych vás poprosit o spolupráci, 

alespoň takto online. Zkuste si během týdne přečíst stránky 12-14 v učebnici, které jsme 

rychle proletěli, když jsme odpovídali na otázky během začátečního rozřazování do skupin. 

Dozvíte se tam spoustu zajímavých věcí o státech, které vám pomohou při dokončení našeho 

projektu. 

 

 

 

Vše byste měli zároveň mít i v Teamsech :-)  


