
23.10. 

Zápisky z hodiny - zde 

úkoly v pracovním sešitu na prázdniny - 15/6,7, 16/8, 18/14 

V pátek 23.10. se spojíme znovu přes Teams od 10:55, můžete i přes TENTO ODKAZ. 

Připravte si sešit a pracovní sešit. 

  

22.10. 

Ve čtvrtek 22.10. se spojíme na online hodině přes Teams od 10:55, můžete i přes TENTO ODKAZ. 

Připravte si sešit,něco na psaní a pracovní sešit. 

Zápisky z dnešní hodiny - zde 

  

21.10. 

Téma: Měsíc 

Učivo: Měsíční fáze 

Cíl: popíše jednotlivé fáze Měsíce 

Zadání práce: 

- přečtě te si zápisky a poté si je opište do svých sešitů - zde 

- koukněte na video o fázích měsíce (stačí do třetí minuty) - zde 

  

Zítra se spojíme online :) 

  

19.10. 

Zápisky z dnešní hodiny - zde 

Video o Měsíci - zde 

V pondělí 19.10. v 8:00 se opět spojíme přes Teams (v naší skupině), nebo přes TENTO ODKAZ. 

Připravte si pracovní sešit (zkontrolujeme si úkol, který jste měli z minulé hodiny), školní sešit na 
přírodovědu a něco na psaní.  

Téma: Sluneční soustava 

Učivo: Měsíc, pohyby Měsíce 

https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Pocasi-a-podnebi.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa332e2eace84409ca380239fd6e185af%40thread.tacv2/1603367565720?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa332e2eace84409ca380239fd6e185af%40thread.tacv2/1603280832649?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Gravitace-atmosfera.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Mesicni-faze.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C3CoOgHxsAk
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Mesic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x9MqiQoIzJc
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa332e2eace84409ca380239fd6e185af%40thread.tacv2/1603023387302?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d


Cíl: popíše pohyb Měsíce a jednotlivé měsíční fáze 

  

  

16.10. 

V pátek 16.10. v 10:55 se spojíme na online hodinu přes Teams (skupina Náš Svět 5.A), nebo můžete 

použít TENTO ODKAZ 

Připravte si sešit na přírodovědu, něco na psaní a pracovní sešit Přírodověda. 

Pokud by někomu něco nešlo, nepanikařte, napište, vyřešíme to. 

  

Těším se na vás :) 

  

Výpisky z dnešní hodiny TADY - opište do sešitu  

Video o pohybech Země - zde 

Pracovní sešit - str. 15/5, str 16/10, 17/12 - vypracujte samostatně - příští hodinu zkontrolujeme :) 

  

Práce na 14.10. 

Téma: Sluneční soustava 

  

Zadání práce: 

- vypracujte v PS Přírodověda na str. 13/fialový rámeček + 4 otázky pod ním, str. 14/2,3 

Úkoly si společně zkontrolujeme v pátek, kdy se na chvíli potkáme online přes Teams v naší skupině Náš 
Svět 5.A. Vytvořím nám tam hovor, ke kterému se všichni budete moct připojit. Konkrétní čas vám tady 
upřesním. 

Zapomnětlíkům připomínám, aby nezapomněli poslat jejich referát (do pátku!) 

Pokud budete mít s něčím problém, ozvěte se na email safrankova@zsbreznice.cz, nebo přes naší 

skupinku na Teams. 

  

Mějte se hezky. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa332e2eace84409ca380239fd6e185af%40thread.tacv2/1602756066194?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/NS-16.10..pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0
mailto:safrankova@zsbreznice.cz,

