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

Pohanková Lenka Anglický jazyk The TV show

V pracovním sešitě (Chit Chat 1) vypracujte na stranách 10 až 13 

cvičení: 1,2,3,4,5,7. (Cvičení 6 a 8 je jen pro zájemce.)

V případě jakýchkoliv nejasností mě kontaktujte na e-mailu

lenka.pohankova@3zszabreh.cz.

Kaplánková Eva Anglický jazyk

Opakování hlásek ai, j, u, l, oa.

Procvičování hlásek ie, ee, or.

Upřesnění v emailu.

V sešitě zkoušet číst a psát slova s danými hláskami. Nové hlásky (ie,

ee, or) - vypracovat list a vypsat do sešitu slova s hláskami (info 

o postupu v emailu.)

Kaplánková Eva Český jazyk 

Opakování tvrdých, měkkých, párových

souhlásek. 

Slova protikladná. Slova příbuzná.

PS (žlutý) str. 64 cv. 6, str. 65 cv. 1,2,3,4 (párové souhlásky)

PS (modrý) str. 19 celá (upřesnění v emailu), str. 15 celá.

Plň čtenářkou výzvu a pracuj na čtenářském deníku.

Kaplánková Eva Matematika

Numerace do 100

Násobky čísel 2-5

Přímka. 

List - vyznačené sloupečky

PS str. 12 celá, str. 15 celá. 

Práce s kartičkami násobení a dělení (info v emailu)

PS str. 40 celá. 

Čulíková Miloslava Prvouka Obec
Uč.ebnice s. 12

PS s. 12.

Učivo na období 14. - 23. 10. 2020
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Vítová Jitka (Pč)

Ozorovský Karol (HV)

Hajtmar Lukáš (TV)

Hrdinová Vladimíra 

(VV)

Pracovní činnosti 

a výchovy

Pč - rozvoj jemné motoriky,                             

HV - Česká státní hymna

HV: Zazpívat Českou státní hymnu, pustit na youtube.com                         

TV - 2x týdně proveď kruhový trénink Kruhový trénink cardio – interval 

30:15 

(30s na plno, 15s odpočinek)

Počet kol: 4

1. Jumping jacks – panák 30s

2. Dřepy s výskokem 30s

3. Kliky 30s

4. Skok přes švihadlo - snožmo 30s

5. Sedy lehy 30s

6. Výstup na lavečku (židli) 30s

7. Plank – prkno 30s

8. Angličáky 30s

9. Výpady na místě 30s

10. Běh na místě s vysokými koleny 30s                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Násbírej si přírodniny a vyrob z nich podzimní dekoraci (např. zvířatko

z kaštanů).

Ozorovský Karol
Informační 

technologie
Grafický editor (malování)

Namaluj domeček se zahrádkou, květinami, zvířátky a sluníčkem. Použij 

nástroje: tužku, štětec, plechovku, gumu... Tvary, písmo. Učí se pracovat s 

myší, kliknutí, dvojkliknutí, označení, tažení, přesouvání. 


