Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Učivo na období 2. - 6. 11. 2020
3. A
Vyučující

Předmět

Téma

Pohanková Lenka

Anglický jazyk

Super pets

Marcinková Monika

Anglický jazyk

English around the world

Hrdinová Vladimíra

Český jazyk

Nauka o slově

Hrdinová Vladimíra

Matematika

Násobení č. 2-5
Přímka

Hrdinová Vladimíra

Prvouka

Náš svět

Zadání (učebnice, pracovní sešity, stránky atd.)
Z pracovního sešitu s. 66-68 si vypište do slovníčku slovíčka ze 3. lekce.
Naučte se je a procvičte je v pracovním sešitě s. 14/1 a 17/6.
Přihlaste se přes školní e-maily do Google učebny, kde budeme mít od
dalšího týdne online hodiny v Google Meet.
- podívejte se na návod na skvělé procvičování určené k naší učebnici
https://www.youtube.com/watch?v=gSucbKyVfAQ
-tohle je ta stránka, o které se ve videu mluví
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=sk&selLanguage=sk
- přečíst email - učebnice str. 13 a zodpovědět 4 otázky pod ním (ano/ne)
- doplnit podobně nachystaný email v pracovním sešitě str. 13 a dokreslit
- pokračovat v práci v online aplikaci WocaBee
- připojit se do google učebny
Pís. str.15,16
Čt-číst z knihy na pokračování
Učebnice str.27-29
PS str.20-22 ČJ pro...7/11
Učebnice str.31-32, 112-113
PS str.20-22, 40
M pro...11-14
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie
Uč. str.20-co nás baví
str.21-povolání
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Ozorovský Karol

Hrdinová Vladimíra
Ozorovský Karol (HV)

Informační
technologie

Grafický editor, zadáno v Učebně GOOGLE

Pracovní činnosti
Pč: PodzimHV - Hudební nástroje
a výchovy

Vytvoření a úprava obrázku. V nástrojích namaluj obrázek: vyber křivku,
udělej čáru shora dolu. Chytni ji uprostřed a potáhni doleva. Ještě jednou
uprav křivku tak, aby vzniklo půl srdce. Dej vybrat a půl srdce označ. Stiskni
Ctrl+c - kopírovat, pak Ctrl+v - vložit. Vyber otočit - překlopit vodorovně. Obě
půlky spoj tak, aby vzniklo srdce. Obrázek ulož pod názvem srdce - tvé
příjmení.
HV: Prohlédněte si obrázek str 10, poznejte hudební nástroje. Úkol je v
Učebně Google, kam jsem vás pozval.
Pč: Vyrob si z přírodního materiálu zvířátka a skřítky.

