
Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

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

Hošková Jolana Anglický jazyk My family.
Učebnice str.18 - 20. PS str.14 - 16. Slovní zásoba 2B,C.

On line hodiny - viz.učebna. Odkaz najdete vždy tam.

Pohanková Lenka Anglický jazyk
Where are you from?

Na videokonferenci přes Google Meet se sejdeme v pondělí v 10:45

a v úterý v 8:50. Odkaz najdete v Google učebně. 

Úkoly: 

PS 11/4,5,6

PS 12/1,2,3

Slovíčka z lekce 2A

Reslerová Irena
Český jazyk shoda ppřísudku s podmětem

koncovky podstatných jmen

PS vyjmenovaná slova  str. 14,16, str. 14 cv. 2 diktát přepsat do 

školního sešitu - vyfotit a poslat

sloh - napiš krátké zamyšlení (6 - 8 vět) na téma - jak se cítí, co si

myslí list spadlý ze stromu (do 18. 11.)

Reslerová Irena Matematika

Numerace do 1 000 000

aritmetický průměr, diagramy, grafy

obvody, mnohoúhelníky

počtářské chvilky str. 18,19

PS str. 28 - vyfotit a poslat

G - PS str. 15 - vyfotit a poslat

online hodiny - každý den - viz učebna

Gembalová Ladislava Přírodověda podnebné pásy dokonči práci zadanou minulý týden

Reslerová Irena Vlastivěda
vznik samostatného československého

státu

přečíst učebnici str. 30 - 31

online hodina - středa 11.11.

úkoly v učebně

zhlédni - Dějiny udatného českého národa - vznik ČSR

Učivo na období 9. - 13. 11. 2020

5.C
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Ozorovský Karol Informační  technologieBobřík informatiky

Na stránkách www.ibobr.cz si v tomto týdnu 9.-13.11. udělej soutěž 

Bobřík informatiky, kategorie MINI, 12 otázek, 30 min. 

Kód školy UWK346

Zapiš si soutěžní kód, aby ses mohl podívat na výsledky.

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, vše ještě bude v UČEBNĚ s 

popisem.

Když tak napiš.

Držím palce, hodně štěstí :-)
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Vlčková Kristýna (VV)

Gembalová Ladislava (Pč)

Georgiadisová Michaela 

(HV)

Jílková Kristýna (TV)

Pracovní činnosti 

a výchovy

Vv - Pokračujte v práci, kterou máte 

zadanou z minulého a předminulého týdne.

Strom života, Mandala.  

HV - opakuj písničky Voda, voděnka

 U str. 12, Chytila jsem ... str.8

zazpívej si podle You Tube

 Grónskou písničku podle odkazu níže

Rozehřátí:

6 min:

Protažení + posilovací série:

9 min:

cvičení (kroužení) a

následné statické protažení)

2x10, 4x5), 20 sedů

lehů a 20xJacykův celomotorický test (leh na břicho – vstaneš, leh na záda 

vstaneš)

Hlavní část hodiny:

Kruhový trénink posilování s vlastní vahou – interval 60:30

(60s na plno, 30s odpočinek)

Počet kol: 3

1. Výpady vpřed 60s

2. Plank – prkno na předloktí 60s

3. Sedy lehy ke kolenům – šikmé břišní svaly 60s

4. Kliky 60s

5. Zvedání pánve v lehu na zádech 60s

6. Dřep u zdi (kolena 90°, záda tiskneme ke zdi) výdrž 60s   Závěrečné 

protažení:

5 min.

Proveď statické protažení jednotlivých namáhaných částí těla

vlastivěda https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY

HV https://www.youtube.com/watch?v=Se2fAu5TiOM

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY
https://www.youtube.com/watch?v=Se2fAu5TiOM

