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

Sedláková Eva Anglický jazyk
1. lekce - dokončení.

Google učebna + Project Online Practice.

Učebnice - str 12/ čtení Names.

Pracovní sešit - str 10/3 dokončit, str 11/4, 6 a I can ... 

                       - str 11/5 - poslech. cvičení - najdete na CD pod 

                          číslem 6.

V google učebně najdete pokyny k přihlášení na Project Online 

Practice, přihlaste se, prosím.

Do budoucna bych ráda využívala google učebnu a onlinepractice, 

věřím, že to zvládneme :-).

Pohanková Lenka Anglický jazyk Opakování 1. lekce Project 1

Zaregistrujte se na projectonlinepractice.com. Vyplňte všechny 

potřebné údaje, jako přihlašovací e-mail uveďte svůj nový školní e-mail 

a zvolte si jakékoliv heslo. Vyberte oranžovou(!) učebnici. 

Class ID code naší třídy je C-721-084-0862. 

Po přihlášení udělejte všechny úkoly z 1. lekce.

V případě jakýchkoliv nejasností mě kontaktujte na e-mailu

lenka.pohankova@3zszabreh.cz.

Kaplánková Eva Anglický jazyk
Spelling. Numbers. Plurals. There is/are.

Google classroom + Project online practise.

WB str. 9 celá, 10 cv. 1, 3. Str. 11 cv. 4,5,6

Přihlas se do Project online practise (ukazovali jsme si ve třídě)

a procvičuj lekci 1.

Naučit slovíčka 1D  

Vypracuj pracovní list v google classroom.

Gembalová Ladislava Český jazyk opakování

PS vyjmenovaná slova str. 8, 9 celé

PS (červený) - str. 16 celá  (cv. 6 - název, dokončení příběhu, podúkoly 

c,d,e,f do školního sešitu)

Gembalová Ladislava Matematika opakování

PS str. 12 cv. 1,2, str. 14 cv. 1,2, str. 16 cv. 4

počtářské chvilky str. 7 - 11

geometrie - PS str. 7, 8 celé

Učivo na období 14. - 23. 10. 2020
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Gembalová Ladislava Přírodověda Podnebné pásy

PS str. 10, 11, 12, 13 

vyhledávat na netu nebo v učebnici

Život na Zemi (s opicí)

Gembalová Ladislava Vlastivěda Opakování
Opakovat dosud probrané

Sledovat Dějiny udatného národa - 88, 89

Gembalová Ladislava

Georgiadisová 

Michaela (HV)

Hajtmar Lukáš (TV)

Pracovní činnosti 

a výchovy
HV - František Škroup

HV - přečti si v učebnici str. 13 a 14 úkol č.1

     - zopakuj si písničky ze strany 4, 5, 6

     - nauč se text písničky str.12 Voda , voděnka a zkus ji zpívat podle

     nahrávky na You tube

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

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 

 Pracovní činnosti -

  Nakreslit do sešitu PŘV podnebná pásma - uč. str. 5

Ozorovský Karol
Informační 

technologie
Práce s internetovým prohlížečem

Přihlásit se na svuj školní e-mal, podívá se na 9 teček do Učebny. Vyhledat 

předpověď počasí v místě bydliště.  Najít vlakové, nebo autobusové 

spojení do Šumperka.

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