
Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Vyučující Předmět Téma Meety Zadání (učebnice, pracovní sešity, stránky atd.)

Sedláková Eva Anglický jazyk
Sloveso TO BE

Vocabulary

po - 10:45 - 11:30

čt - 11:40 - 12:25
Vše najdete v google učebně.

Pohanková Lenka Anglický jazyk Where are you from?
Po - 10:45 - 11:30

Čt - 11:40 - 12:25
Všechny úkoly najdete v google učebně.

Kaplánková Eva Anglický jazyk
Unit 2B - My family

Possesive adjectives

PO -10.45-11.30

ČT - 8.00-8.45

Umět slovíčka z lekce 2B

UČ str. 18

PS str. 14,15 

Vše uděláme společně online

Gembalová Ladislava
Český jazyk Předpony

Shoda přísudku s podmětem

PO -   9,30 hod.

PÁ - 10, 00 hod.

PS vyjmenovaná slova - str. 17, 18 celé -  neposílat

PS vyjmenovaná slova - str. 18/3 přepsat do ŠS - poslat

Učebnice str. 24 cv. 8 - doplnit a  přepsat do ŠS - poslat

PL - classroom

Videokonference PO - 9,30hod. ST - PÁ - 10, 00 hod.

Gembalová Ladislava Matematika

Písemné dělení dvojciferným 

dělitelem

Opakování obvodu čtverce a 

obdélníku

PO -   9,30 hod.

PÁ - 10, 00 hod.

PS str. 31 - poslat

Počtářské chvilky str. 20, 21 - neposílat

G - PS str. 17 - poslat

PL - classroom

Gembalová Ladislava Přírodověda
PO -   9,30 hod.

PÁ - 10, 00 hod.

PS str.. 14 - 19 - pročíst a udělat úkoly na daných stránkách

(16/2,3,4. 17/5,6.19/4)
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Gembalová Ladislava Vlastivěda Tomáš Garrique Masaryk
PO -   9,30 hod.

PÁ - 10, 00 hod.

Učebnice str. 32 - 33  přečíst

PS (modrý) str. 53 cv. 3 - v tabulce doplnit jen 1. sv. válku

(pracujte s internetem) - poslat

zhlédnout video

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4570-tomas-garrique-masaryk

Ozorovský Karol
Informační 

technologie
Grafický editor

Pomocí tvarů, křivky se pokus namalovat podzimní listí. Soubor ulož pod 

názvem listy - tvé příjmení a opět pošli do učebny. 

Pro šikovné přidávám do Učebny puzzle. Zadání najdeš v Učebně.  

Gembalová Ladislava

Georgiadisová 

Michaela (HV)

Hajtmar Lukáš (TV)

Pracovní činnosti 

a výchovy

PČ - vyrob salát z plodin, které se sklízí na podzim (jablka ,hrušky, 

mrkev, zelí...) a vkusně ho naservíruj na stůl. 

VV - zadání máš v classroomu

HV - hudební nástroje - poznej nástroj -inter. odkaz

rozdělení hudebních nástrojů - podívej se na video

opakuj písničky z minulého týdne

vlastivěda https://edu.ceskatelevize.cz/video/4570-tomas-garrique-masaryk

HV https://www.youtube.com/watch?v=aHzbMcJdkc0

https://www.youtube.com/watch?v=HS53u2DHd0Y
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