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

Pohanková Lenka Anglický jazyk Super pets

V úterý 10.11. v 11:00 se sejdeme na videokonferenci přes Google 

Meet. Odkaz najdete v Google Učebně. 

Úkoly: PS s. 14/2, 15/4. 

Kaplánková Eva Anglický jazyk
Letter sound v, oo, y

At school

Osvojení nových hlásek podle videa. Čtení, psaní slov. Diktát slov 

s novými slabikami. 

PS str. 7,11 (uděláme společně v online hodině)

Trénujte čtení a psaní, sledujte videa na youtube zaslaná emailem.

Kaplánková Eva
Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z - slova příbuzná.

Rod a číslo podstatných jmen

PS (žlutý) str. 15,16 (můžeš pracovat dle videa), str. 66 cv. 2,3

str. 67 cv. 2 (po Z)

Zopakuj si příbuzná slova podle videa

https://www.youtube.com/watch?v=wJDw2SZFuJ0

Kaplánková Eva Matematika
Násobilka čísel 2 - 6

Vzájemná poloha dvou přímek

PS str. 18,19 celé (lze dle videa), str. 20 uděláme společně na online 

hodině.

UČ str. 114 - vzájemná poloha dvou přímek cv. 1,2 (ústně)

Zhlédni videa k učivu 

https://youtu.be/2gXc10sn0jo

https://youtu.be/NuMB915JFbg

PS str. 41 celá

Čulíková Miloslava Prvouka Naše vlast - Česká republika

Učebnice s. 13

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS3/JaMS3.

mc&pageord=55, 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS3/JaMS3.

mc&pageord=56

PS s. 16 a 17.

Učivo na období 9. - 13. 11. 2020
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Ozorovský Karol
Informační 

technologie
Bobřík informatiky

Na stránkách www.ibobr.cz si v tomto týdnu 9.-13.11. udělej soutěž 

Bobřík informatiky, kategorie MINI, 12 otázek, 30 min. 

Kód školy UWK346

Zapiš si soutěžní kód, aby ses mohl podívat na výsledky.

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, vše ještě bude v UČEBNĚ s 

popisem.

Když tak napiš.

Držím palce, hodně štěstí :-)

Vítová Jitka (Pč)

Ozorovský Karol (HV)

Hajtmar Lukáš (TV)

Hrdinová Vladimíra 

(VV)

Pracovní činnosti 

a výchovy

Ilustrátoři

Už ty pilky dožezaly

Zazpívej si píseň : Už ty pilky dožezaly ze strany 11. níže je odkaz na 

youtube

Pč - Papírový drak

Hudební výchova Už ty pilky dožezaly https://www.youtube.com/watch?v=AkZfV0Bebe0

MATEMATIKA https://youtu.be/2gXc10sn0jo

https://youtu.be/NuMB915JFbg
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