
Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

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

Hošková Jolana Anglický jazyk Unit 1 - revision, online výuka

- online výuka v pondělí 2.11. v 10:45 hod.

- jak se připojit do online výuky najdete v google učebně

- kontrola zadané práce

- učebnice str.10,11,12

- prac. sešit str.9,10,11

- slovíčka Unit 2A

Pohanková Lenka Anglický jazyk Opakování 1. lekce

V pracovním sešitě udělejte cvičení: 

s. 9/5,6

s. 10/1,2,3

s. 7/4,5,6

V pondělí 2.11. od 10.45 budeme mít videokonferenci přes Google 

Meet. Přihlašujte se tam přes odkaz v Google učebně.

Reslerová Irena
Český jazyk

Shoda podmětu s přísudkem

ČJ - PS - str. 18 - cv. 16 a, b, c - vyplnit, vyfotit a odeslat.

str. 20, 21 - společně na videokonferenci v pondělí 2. 11. v 8,00 hod.

PL v učebně

PS - VS str.13 celá, cv. 1 d, e přepsat do JČ - Š - ofotit a poslat

Reslerová Irena Matematika Numerace do 1 000 000

M - Počt. chvilky - 15,16,17

M - PS str. 22, 23 (bez diagramů) a str. 25 - vyfotit a poslat (jen str. 25)

M - G - PS str. 9, 10, 13

PL v učebně - vypracovat a odeslat podle zadání

Gembalová Ladislava Přírodověda Podnebné pásy

V classroomu máš připravený zápis Ten si přepiš do sešitu.

Na konci máš pokyny k vypracování referátu. Referát - vyber si některý 

podnebný pás a vypracuj o něm referát - kde se rozprostírá, jaká je 

tam krajina, jaké rostliny a jací živočichové se tam vyskytují - do 18. 11.

Reslerová Irena Vlastivěda 1. světová válka

Prezentace je v učebně - přešti si, na konci prezentace je zápis

 do sešitu - zapiš si a namaluj obrázek, který se vztahuje k 1. sv. válce 

(zbraně, tanky, letadla...).Zhlédni dokument 1. světová válka v kostce

Zhlédni Dějiny udatného č. národa - díly 92, 93, 94.

Učivo na období 2. - 6. 11. 2020

5.C
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Ozorovský Karol
Informační 

technologie
Grafický editor,  zadáno v Učebně GOOGLE

Vytvoření a úprava obrázku. 

Pomocí nástrojů namaluj obrázek: dle video-návodu namaluj 3D hvězdu. 

Obrázek ulož pod názvem 3D hvězda - tvé příjmení.

Obrázek mě můžeš poslat do učebny.

Vlčková Kristýna (VV)

Gembalová Ladislava (Pč)

Georgiadisová Michaela 

(HV)

Jílková Kristýna (TV)

Pracovní činnosti 

a výchovy
Vv - Mandala

Vv - Vytvoř vlastní mandalu, formát papíru A2 nebo A3. Libovolná 

technika. Obrázek vystřihni do požadovaného tvaru. Hotové práce budu 

známkovat až ve škole.  

Hv: Učebnice str.8 úkol 2.vytleskej rytmus a počítej doby

Opakuj písničky Hastrmane.. U str.6, Voda, voděnka U str. 12

nově se uč text písničky U str. 8 Chytila jsem na pasece motýlka,

zkoušej zpívat podle odkazu z You tube

vlastivěda https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk

https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc

https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes

https://www.youtube.com/watch?v=uXTHAUQt5aU

IT malování: https://www.youtube.com/watch?v=RIIBtI-Vbz0 shlédni 3 min a inspiruj se :-)

Hv https://www.youtube.com/watch?v=-GMizcBxsM8

https://www.youtube.com/watch?v=oz2Dm4vAL30

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