
Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

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

Pohanková Lenka Anglický jazyk Super pets
ČT - 11:00-11:30
(19.11.)

Do čtvrteční hodiny odevzdejte do Google učebny 
ofocené cvičení z PS 14/2 a 15/7. 
V hodině probereme UČ. s. 16 a PS s. 16. Kdo se nezúčastní 
hodiny, prosím, doplňte si to a taky odevzdejte v učebně.

Hlaváčová Jana Anglický jazyk 3.lekce
PO 16.11.2020

od 9.45-10.30h

Učebnice s.18/Say the chant (řekni říkačku)
Slovní zásoba - POKYNY (viz příloha) + audio nahrávka v "učebně"
PS s.21/1 poslechové cvičení v  "učebně"
PS s.23/1 Navrhni svoji hračku, kterou bys vyrobil z recyklo-
vaných materiálů. Nakresli ji a pod obrázek napiš název (může být 
klidně vymyšlený) a z čeho si ji vyrobil. Můžeš se inspirovat v učebnici
na s.20.

Těším se na vaše originální výtvory :)
Písnička pro zájemce: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

Doubravová Eliška Český jazyk
Vyjmenovaná slova po Z, B

16.11. 8:30-9:15

18.11 8:30-9:30

19.11 9:00-10:00

19.11 9:00-10:00

Učebnice str 93/ cv 2, str 94, str 31- ústně
Pracovní sešit 1. díl str 23/ cv1, 2
PS Hravá vyjmenovaná slova str 54, 2

Písanka str 19

Doubravová Eliška Matematika Násobení a dělení 6, 7

16.11 8:30-9:15

18.11 8:30-9:30

19.11. 9:00-10:00

19.11. 9:00-10:00

Učebnice str 36,37- ústně
Pracovní sešit str 25, 26

Učivo na období 16. - 20. 11. 2020
3. C



Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Čulíková Miloslava Prvouka Jsme Evropané

Učebnice s. 14.
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS3/Ja

MS3.mc&pageord=60

PS s.18.

Ozorovský Karol
Informační 
technologie

Grafický editor

Namaluj pomocí tvarů mráček, pak ho krásně vybarvi. Dále můžeš přidat 
pár podzimních listí, ježka s jablíčkem.... Soubor ulož pod názvem podzim - 
tvé příjmení  a opět pošli do učebny. Zadání také najdeš v Učebně. 

Doubravová Eliška
Ozorovský Karol (HV)

Pracovní činnosti 
a výchovy

HV - Vítáme podzim

Barvy podzimu

Chůze

HV- str. 21. Přečíst báseň  Vítáme podzim, zazpívat píseň Sluníčko 
zachází

Při procházce pozoruj podzimní barvy.
delší svižné procházky.

HV https://youtu.be/i-TVycuDn2Q

https://youtu.be/i-TVycuDn2Q


Mgr. Jana Hlaváčová 

Slovní zásoba PS s.18 (pokyny) 

STAND UP – postav se 

SIT DOWN – sedni si 

HANDS UP – ruce nahoru 

HANDS DOWN – ruce dolů 

TURN AROUND – otoč se 

TOUCH YOUR HEAD – dotkni se hlavy 

Výslovnost vám pošlu do google učebny. Až budeme ve škole, zahrajeme si hru „Kuba řekl…“ 

v angličtině ���� 

 

Poslala jsem vám také odkaz na písničku „If you are happy and you know it“ (Když si šťastný a víš o 

tom), v které najdete i jiná slovíčka – pokyny.  

Např: CLAP YOUR HANDS – zatleskej 

           STAMP YOUR FEET – zadupej 

           SAY „Oh no!“ – řekni „Ale ne!“ 

           TAKE A NAP – zdřímni si 

           CLAP YOUR HANDS – zatleskej 

 


