
7.A Bočková, Dějepis 

V dějepisu probíhá on-line výuka na téma „Francká říše“.  

Společná práce s učebnicí str. 29 – 31, odpovědi na otázky na str. 31, vše piš vše do sešitu a 

odešli přes Teamsy 

 

7.A Bočková, Výtvarná výchova 

Téma: „Volné téma“, ztvárni libovolnou technikou obrázek dle tvého přání, co se ti pěkně maluje. 

Odeslat s Teamsy. 

 

7.A Bočková, Člověk a svět práce 

Téma: Obilniny a jejich pěstování 

Najdi na internetu druhy obilovin vypiš je do sešitu a nakresli tři zástupce. Odeslat do Teamsů. 

Nadpis hodiny: Obiloviny a nezapomeň na datum! 

 

7.A,B Přírodopis 

Zadání pro žáky, kteří se nezúčastnili online hodiny: zápis do sešitu na téma Kroužkovci.  

Zaměřte se na typického zástupce žížalu obecnou. Do sešitu nezapomeňte popsat tvar těla, života, trávicí 

soustavu, rozmnožování, nervovou soustavu  

Vypracované úkoly nejlépe fotit (skenovat) a zasílat ke kontrole přes Teams. 

 

7.r. Ivana Hykyšová, Nj 

Všichni umět báseň, čísla 0-1000,( kdo nesplnil - uč.Str 21, cv 6A vypsat do slovníčku pod sebe). 

Budu kontrolovat též zápis z prezentace z minulého týdne- dodělat. Kdo má vše hotovo i umí, je 

bez práce. 

 

7.A Ivana Hykyšová, Vo 

V týdnu 23.-27.11.budou mít nejvíce práce ti, kteří nemají své povinnosti dosud všechny splněné- 

7.12.jdete již opět do školy, zde nebude žádné rozkoukávání, „otrkávání“, na to nemáme čas, 

tudíž u koho nebudu mít cokoli splněno, okamžitě prověřuji, zkouším, zkontrolujte si nejlépe podle 

webu zadání po týdnech, tam je vše přehledně, i z doby, kdy jsem ještě nezadávala úkoly na 

teams. Kdo je přesvědčen, že vše splnil a odevzdal, si jen vše zopakuje. Dva týdny ještě budete 

pracovat doma. Nic už neodkládejte a opakujte si. 

 

7.A Procházková Dita, angličtina 

Žáci, kteří nejsou na online výuce, vypracují pracovní list. 

Ti, kteří jsou na online výuce, nemusí tento list dělat, protože ho společně vypracujeme během 

online výuky. 



 

7.A Procházková Dita, hudební výchova a tělesná výchova 

Tento týden se úkol týká obou předmětů. Natočila jsem pro vás „Line dance“ a vytvořila tutorial. 

Vše najdete na youtube . 

https://youtu.be/wUmOUrpZRMA 

https://youtu.be/8rvaK9-mApY 

 

Vaším úkolem je, naučit se tanec a natočit se. Nemusíte to umět perfektně, hodnotím snahu. ☺ 

Videa posíláte tak jako doposud, přes Teams v chatu nebo do zadání nebo messenger a nebo 

email: prochazkova.dita@email.cz 

 

Varianta pro ty z vás, kteří nechtějí nic natáčet. 

Zpracuj referát o „Line dance“ (Co to je, historie, jaká hudba – můžete tam dát odkazy na 

youtube).  

 

7.A, B Mgr. Nováková Martina, Fyzika 23.11. - 29.11. 2020 

 
Milí žáčci, posílám další úlohy a cvičení. Termín odevzdání je nejpozději 29.11.2020. 
Veškerá zadání budou i na Teams nebo si je můžete vyzvednout ve škole. 
 
 
Vyřeš úlohy z pracovního listu. 
 
Těším se na vaše práce :-) 
 
 

7.A a 7.B  Mgr. Nováková Martina, Výchova ke zdraví,   
23.11. - 29.11. 2020 

 
Milí žáčci posílám cvičení. Termín odevzdání je nejpozději 29.11.2020 

Veškerá zadání budou i na Teams nebo si je můžete vyzvednout ve škole. 
 

Sestav jídelníček pro naši školní jídelnu.    20 jídel + polévky, které bys rád uvítal(a) u nás v 
jídelně. 
 

7.A Matematika 
 
Pracujeme stále v Teams, ti co nejsou připojeni budou mít práci připravenou v recepci. 
 
 

 

 

https://youtu.be/wUmOUrpZRMA
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