
Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

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

Hošková Jolana Anglický jazyk Unit 2 

po - 10:45 hod.

út - 8:50 hod. Všechny úkoly budou zadány v Google učebně.

Pohanková Lenka Anglický jazyk
My family

Přivlastňování

út - 8:50 - 9:35

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

Reslerová Irena
Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem

Po 11.45 - 12.30

út 8.00 - 8.45

út 9.45 - 10.30

st 8.00 - 9.00

čt 8.00 - 9.30

pá 8.00 - 8.45

PS (červený) str. 23 cv. 14 - doplnit, cv. 14 a přepsat 

do školního sešitu - poslat

PS vyjmenovaná slova str. 20, 21 - neposílat

meety

PL - učebna

Reslerová Irena Matematika

Písemné dělení dvojciferným 

dělitelem

Rýsování trojúhelníku

Po 11.45 - 12.30 

út 8.00 - 8.45 

út 9.45 - 10.30 

st 8.00 - 9.00 

čt 8.00 - 9.30 

pá 8.00 - 8.45

PS str. 36 - poslat

počtářské chvilky str. 22, 23 - neposílat

G - PS str. 25 - poslat

meety

PL - učebna

Gembalová Ladislava Přírodověda Podnebné pásy PS (zelený) str. 20 - 23 - přečíst, str. 24 vyplnit  a poslat

Reslerová Irena Vlastivěda
Život v Československu v období 

1918 - 1938
st. 9.00 - 9.30

učebnice str. 34 - 35 přečíst

zhlédnout videa

Učivo na období 23. - 27. 11. 2020

5.C



Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Ozorovský Karol
Informační 

technologie
Puzzle - skládačka

Úkolem v tomto cvičení je složit skládačku. Tentokrát jsou 

však dílky poněkud komplikovanější.

Bude třeba použít nástroj: volný výběr v kombinaci s 

průhledností.

Pro rychlíky: Poničený obrázek

Úkolem je opravit obrázek poškozený sprejery - vandaly. 

Zadání bude v pondělí ráno v Učebně

Výsledek pošli do učebny :-)

Vlčková Kristýna (VV)

Gembalová Ladislava (Pč)

Georgiadisová Michaela 

(HV)

Jílková Kristýna (TV)

Pracovní činnosti 

a výchovy

PČ - ukliď si v pokoji, prober si aktovku, vyhoď z ní papí-

ry,staré svačiny a nachystej si ji na další týden, kdy půj-

deme do školy, věci si nachystej podle rozvrhu

HV - rozdělení hudebních nástrojů - 2. část - int. odkaz

      - opakování písniček U str. 6, 8, 12

      - nová písnička U str. 18 Nechoď tam : uč se text,  

        poslechni si a uč se zpívat podle videa 

VV - Volné téma(libovolná technika, formát papíru,

                           dle možností).

vlastivěda https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E

https://www.youtube.com/watch?v=Z_4ygw2Ll24

HV https://www.youtube.com/watch?v=p3V2_pDdBYw

https://pisnicky-pro-deti.eu/nechod-tam/

https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E
https://www.youtube.com/watch?v=Z_4ygw2Ll24
https://www.youtube.com/watch?v=p3V2_pDdBYw
https://pisnicky-pro-deti.eu/nechod-tam/

