
7.C 12.10. – 16.10. 

Pondělí 12.10. 

1.hodina Př (Bauerová) 

Houby sadů a zahrad: doplnit cvičení 7 a 8 v pracovním sešitě. 

2.hodina Aj (Hermanová) 

Online 

2.hodina Nj (Hereinová) 

Online 

3. hodina D (Vendelínová) 

Online 

4.hodina AjK (Hrabalová) 

Nepravidelná + modální slovesa 

1. Zopakuj si v pracovním sešitu na straně 63 prvních dvacet nepravidelných sloves, přidej 

k nim za tento týden dalších 21 (do konce stránky – po sloveso meet); připomínám – 

stěžejní je pro nás první sloupec (infinitiv), druhý sloupec (minulý čas) a samozřejmě 

překlad. Třetí sloupec je (prozatím 😊) dobrovolný. 

2. V pracovním sešitu vypracuj 11/2 a 12/3 

4. hodina Nj (Hereinová) 

ONLINE 

5.hodina Čj (Černá) 

Online 

 

7., 8. hodina Fyp A2 (Vorlová) 

Domácí laboratorní práce. Zadání a protokol uložen ve Fyp2 7.C v MS Team. 

 

Úterý 13.10. 

1.hodina Z (Benda)  

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, 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. 

 

2.hodina Čj (Černá) 

Online 

4.hodina Čj (Černá) 

PL (opakování tvarosloví) - vloženo do MS Teams 

5.hodina M (Vorlová) 

Online 

6.hodina Fy (Vorlová) 

Online 

Středa 14.10. 

1.hodina Aj (Hermanová) 

Pracovní sešit str. 10/13, 14, str. 14/9, str. 16/14, opakovat slovíčka 2. lekce. 

1.hodina Nj (Hereinová) 

 

1. www.skolasnadhledem.cz – zadej kód 502008 a procvičuj vše kromě německých jmen 

2. Prac. sešit str. 8 cv. 17 

3. Prac. sešit str. 9 cv. 19, 20,21,22 

 

2.hodina M (Vorlová) 

Online 

3.hodina AjK (Hrabalová) 

Online 

3. hodina Nj (Hereinová) 

 

1. www.skolasnadhledem.cz – zadej kód 502008 a procvičuj vše kromě německých jmen 

2. Prac. sešit str. 8 cv. 17 

3. Prac. sešit str. 9 cv. 19, 20,21,22 

 

5.hodina Fy (Vorlová) 

Zkus si test nanečisto. Vložen do týmu Fyzika 7.C v MS Teams. V úterý 20.10. si napíšete 

podobný na čisto. Když bys potřeboval(a) něco ještě dovysvětlit, napiš  

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/


Čtvrtek 15.10. 

1.hodina D (Vendelínová) 

Prezentace 

3.hodina M (Vorlová) 

Vypracuj pracovní list na téma Prvočísla a čísla složená. Pracovní list uložen na MS teams, v 

týmu Matematika 7.C.  

4.hodina Z (Benda) 

Online 

5.hodina Aj (Hermanová) 

Učebnice str. 15 - 17 - číst si a přeložit si ústně, 18/1, 19/2, 20/5 - vypracuj si tato cvičení 

ústně . 

Pátek 16.10. 

1.hodina M (Vorlová) 

Procvičuj online na www.onlinecviceni.cz téma dělitelnost. Najdeš to v druhém stupni, 

v matematice, 6.ročník. 

2.hodina M (Vorlová) 

Vypracuj pracovní list na téma Shodnost. Pracovní list uložen na MS teams, v týmu 

Matematika 7.C.  Pokud nebudeš něčemu rozumět, napiš. 

3.hodina AjK (Hrabalová) 

Slovní zásoba + modální slovesa 

1. Z učebnice (strana 22) si zapiš do slovníčku slovíčka a nauč se je 

2. Pracovní sešit 12/4 a strana 13 celá 

4.hodina Př (Bauerová) 

Online 

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

sešitě 

5.hodina Čj (Černá) 

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

 

http://www.onlinecviceni.cz/

