
Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

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. 

Hlaváčová Jana Anglický jazyk
Unit 3

V pondělí 9.11 v 9.30h bude probíhat lekce AJ přes Google Meet.
Odkaz najdete v Google Učebně.
Úkoly (něco bude obsaženo na pondělní online lekci):
Slovíčka 3.lekce do slovníčku (bez přepisu výslovnosti)
PS s.20/3, s.19/2
zápis do školního sešitu (viz. příloha)
Pro zájemce:
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/toys
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/phone/exercises.html

Doubravová Eliška Český jazyk
Příbuzná slova
-Vyjmenovaná slova po Z
Mimočítanková četba

PS 1. díl - str 23/ cv 1, 2. Písanka str 17 celá. (Úkoly na pondělí).
Úterý - pátek videokonference dle kalendáře v učebně.
Učebnice str 93, 94 - ústně. 
PS 2. díl - str 29, Hravá VS str 52, 53.
Písanka str 18 (použij učebnici Prvouky).
Pokračuj v četbě knihy.
Videa k vyjmenovaným slovům.
https://www.youtube.com/watch?v=TAW3s82KpK8&list=PLrSzNOYS-
U7ebNn1QAXVBn3BlQlBlHy2z&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=IkrYAZlwt0o

Učivo na období 9. - 13. 11. 2020
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Doubravová Eliška Matematika

Procvičování numeriky
Násobení a dělení 10, 6
Vzájemná poloha přímek

PS str 22 celá. (Úkol na pondělí).
Další úkoly splníme při videokonferenci.
Učebnice str 33, 34,35 - ústně
PS str 23, 24, 41(nestihli jsme minulý týden).
Geometrie - video.
https://youtu.be/2gXc10sn0jo
https://youtu.be/NuMB915JFbg

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.

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 :-)

Doubravová Eliška
Ozorovský Karol (HV)

Pracovní činnosti 
a výchovy

Už ty pilky dožezaly
Podzimní dekorace
Ilustrátoři dětských knih
Běh

Zazpívej si píseň : Už ty pilky dožezaly ze strany 11. níže je odkaz na 
youtube
Pokračuj v zadané práci z minulého týdne ( někteří již odevzdali).
Prohlédni si knížky, které máš doma a seznam se s ilustrátory.
Zkus vydržet minutu běžet, dvakrát opakuj.

Už ty pilky dožezaly https://www.youtube.com/watch?v=AkZfV0Bebe0
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Mgr. Jana Hlaváčová 

Zápis do školního sešitu 

                          IT - TO 

➢ Kladná oznamovací věta:  It is a/an…  - To je… 

Např: It is a car.  

           It is a rocket. 

➢ Záporná věta:  It isn´t a/an… - To není… 

Např: It isn´t a robot.  

           It isn´t a dinosaur. 

➢ Otázka:  Is it a/an…? – Je to…? 

Např: Is it a train?  

           Is it a doll? 

➢ Odpovědi:   Yes, it is.    /      No, it isn´t. 


