
28.1. 

Ve čtvrtek se sejdeme na online hodině od 10:55 na Teamsech. 

Budeme společně opakovat, co jste se dozvěděli o první republice a T.G. Masarykovi 

Pracovní list na vyplnění - ZDE 

Kdo zvládne, vyplní přímo v počítači, nebo můžete vytisknout, či odpovědi napsat na papír a vyfotit. 

Hotový pošlete ke kontrole do neděle 31.1. na email (safrankova@zsbreznice.cz) nebo přes 
Teams. 

  

27.1 

Ve středu se sejdeme na online hodině od 10:00 na Teamsech. 

Budeme se věnovat vzniku Československa a přiblížíme si více našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka 

Opište zápisky do sešitu - ZDE 

  

25.1. 

V pondělí se sejdeme od 8:00 na online hodině na Teamsech. 

Budeme pokračovat v tématu první světové války.   

Zápisky k první světové válce - ZDE 

Pod zápisky si nakreslete libovolný obrázek, který je spojen s první světovou válkou - tank, zákopy, .... 

  

22.1. 

V pátek budete mít slibovanou samostatnou práci. 

Budete pracovat s učebnicí a textem, se kterým jsme začali ve čtvrtek. 

Zadání práce: 

- v učebnici str. 26-28 - znovu přečíst 

- pro ty, co nemají učebnici - STR.26-27, STR.28-29 

- do sešitu z vlastivědy odpovíte na otázky ze strany 28 - otázky číslo 1.,2.,3.,6.,7.,8.,10.,11.,12 

Hotové odpovědi vyfotíte a pošlete mi ke kontrole na email (safrankova@zsbreznice.cz) do 
nedělního večera! 

21.1. 

Ve čtvrtek se sejdeme na online hodině od 10:55 na Teamsech. 
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Budeme si povídat o 1. světové válce, podíváme se na nějaké videa a zapíšeme si zápisky. 

  

20.1. 

Ve středu se sejdeme na online hodině od 10:00 na Teamsech. 

Tentokrát se budeme věnovat opakování, abychom od příští hodiny mohli začít 1. světovou válku. 

  

18.1. 

V pondělí se sejdeme na online hodině od 8:00 na Teamsech. 

Téma: Rozvoj vědy a techniky 

Zadání práce: 

- blíže se podíváme na některé vynálezy 19. století 

- vyhledávání informací na internetu 

- do sešitu si nakreslete obrázek jednoho z vynálezu o kterém jsme mluvili - dynamit, rentgen, Nobelova 

cena Morseova abeceda 

15.1. 

V pátek budete mít samostatnou práci. Budete trénovat práci s videem. 

Téma: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky“ 

Zadání práce: 

- koukněte na video - zde 

- podle videa odpovíte na otázky do školního sešitu na vlastivědu. Do sešitu si napište i otázky a 
pod ně odpovědi - ZDE 

Odpovědi vyfoťte a pošlete mi ke kontrole na email (safrankova@zsbreznice.cz) do nedělního 
večera. Vaše práce ohodnotím. 

  

14.1. 

Ve čtvrtek se sejdeme na online hodině od 10:55 na Teamsech. 

Téma: Vynálezy 19. století, hospodářský rozmach 

Cíl: vypráví o životě během hospodářského rozmachu 

Zadání práce: 

video - https://www.youtube.com/watch?v=8cCPFw49H3A  

Otázky - ZDE 
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Kontrola odpovědí - zde 

13.1. 

Ve středu se sejdeme na online hodině od 10:00 na Teamsech. 

Téma: Hospodářský rozmach v českých zemích 

Cíl: vypráví o životě během hospodářského rozmachu, vyjmenuje odvětví, která se rozmáhala 

Zadání práce: 

- budeme pracovat s učebnicí str. 22-23 

- zápisky z dnešní hodiny - ZDE 

11.1. 

V pondělí se sejdeme na online hodině od 8:00 na Teamsech. 

Téma: Kultura 

Cíl: vypráví o založení Národního divadla 

Zadání práce: 

Ti, co neodeslali úkol, který jsem zadávala v pátek, ho během pondělka dodělají a pošlou ke kontrole. 
Pokud byste si nevěděli rady, jak úkol poslat, ozvěte se, ráda vám s tím pomůžu. 

  

8.1. 

V pátek budete mít samostatnou práci. Budete pracovat s učebnicí. 

Téma: Kultura 

Cíl: vypráví o založení Národního divadla 

Zadání práce: 

- v učebnici si přečtete text na straně 20 a 21 - ZDE 

- odpovíte na tyto otázky do sešitu z vlastivědy - ZDE 

- vaše odpovědi vyfoťte a pošlete mi je ke kontrole na email (safrankova@zsbreznice.cz) nebo 
na Teams do neděle 10.1. 

Pokud byste měli nějaký dotaz, nebo problém napište mi přes email, či Teams. 

7.1. 

Ve čtvrtek se sejdeme na online hodině od 10:55 na Teamsech. 

Téma: Kultura a umění 

Učivo: Romantismus 
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Cíl: uvede známé autory tohoto směru 

Zadání práce: 

- budeme pracovat s videem 

Otázky k videu - ZDE, správné odpovědi ke kontrole - zde 

video 1 - ZDE 

video 2 - ZDE 

  

6.1. 

Ve středu se sejdeme na online hodině od 10:00 na Teamsech. 

Téma: Kultura a umění 

Učivo: Romantismus 

Cíl: uvede známé autory tohoto směru 

Zadání práce: 

- zkontrolujeme úkol z předchozí hodiny 

- společně budeme pracovat s textem v učebnici - str. 14 

- následně zapíšeme zápis - ZDE 

  

4.1. 

Zdravím Vás "páťáčci" po Vánocích. V pondělí 4.1 se sejdeme hned od 8:00 na online hodině přes Teams 
(máte už v kalendáři událost). 

Budeme opakovat to, co jsme dělali před prázdninami. Připravte si sešit a něco na psaní. 

Téma: Národní obrození 

Cíl: jednoduše vysvětlí, co dělali obrozenci pro záchranu českého jazyka 

Zadání práce: 

- společně zopakujeme, co si pamatujete 

- zkusíte vyřešit několik úkolů, které si zkontrolujeme společně na konci hodiny 

- jeden úkol na doma - zkuste přijít na to, co tyto slova znamenají :) - ZDE 
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