
Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

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

Pohanková Lenka Anglický jazyk Opakování lekcí 1 až 3 út 11:00
čt 11:00

PS s. 18-19
Vypište si slovíčka z 4. lekce (PS s. 66-68).
Učivo budeme probírat společně na videokonferencích
a zadání najdete i v Google učebně.

Hlaváčová Jana Anglický jazyk
Opakování 3.lekce
4.lekce - At the shop

PO 10:00-10.45
ČT 10:00-10:45

PS s.28/Quizzy´s Questions (souhrn 3.lekce)
Slovíčka 4.lekce (jen některé-viz příloha!) - do slovníčku
Gramatika - neurčitý člen A/AN, LIKE/DON´T LIKE (viz příloha)
PS s.29/2, s.30/1, s.31/2
Tento týden se budou konat 2 hodiny online. Předpokládám, že většinu
učiva (gramatiku i některá cvičení) probereme a uděláme společně.

Doubravová Eliška Český jazyk
Vyjmenovaná slova po B

PO 8:30-9:30
ÚT 9:00-10:00
ST 8:30-9:30
ČT 9:00-10:00

Učebnice str 32, 33, 34
Pracovní sešit 1. díl  str 24, 25
Hravá VS str 3, 4
Písanka str 20

Doubravová Eliška Matematika Násobení a dělení 7, 8

PO 8:30-9:30
ÚT 9:00-10:00
ST 8:30-9:30
ČT 9:00-10:00

Učebnice str 38, 39, 
Pracovní sešit str 26, 27, 28, 42

Učivo na období 23. - 27. 11. 2020
3. C



Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Čulíková Miloslava Prvouka
Krajina v okolí mého domova.
Využítí krajiny.

Učebnice s. 15 a 16:
s. 15: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaM
        S3/JaMS3.mc&pageord=66
s.16: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaM
       S3/JaMS3.mc&pageord=67
Ps s. 19 a 20 (doplnit)

Ozorovský Karol
Informační 
technologie

Poničený obrázek

Úkolem je opravit obrázek poškozený sprejery - vandaly.
Pro rychlíky: poskládej puzzle
Zadání bude v pondělí ráno v Učebně

Doubravová Eliška
Ozorovský Karol (HV)

Pracovní činnosti 
a výchovy

HV - Hudební abeceda
Pč, Vv netradiční materiály

HV - Napiš si do sešitu Hudební abecedu. Zazpívej si písničku Vyletěla 
holubička ze skály str. 7. V pondělí ráno bude i v Učebně.

Pč, Vv - vytvoř postavičku, zvířátko, robota  z materiálu,
který najdeš doma (krabičky, roličky, knoflíky, vlna, látka, alobal a pod.). 
Výrobek donesete do školy.

HV https://www.youtube.com/watch?v=-6lVEjTfcZY

https://www.youtube.com/watch?v=-6lVEjTfcZY


Mgr.Jana Hlaváčová 

 

 Do slovníčku si zapiš tato slovíčka a na s.102 v pracovním sešitě si 
je vyhledej („označ“) a dopiš český význam. 

Unit 4 

apple     apricot     banana    biscuits     breakfast     cake     chocolate 

fruit stall     How many…?      How much is it?     ice cream       lemon 

like     lunch     milk     milkshake     mushrooms       my        olives 

pasta     peach      peppers     plate     plum 

 

 Neurčitý člen (indefinite article) A/AN 

 Neurčitý člen "a" [ə] 

Neurčitý člen "a" patří před ta podstatná jména, 
která začínají na vyslovovanou souhlásku. 

a house [haʊs] 

a clock [klɒk] 

a universe [ˈjuːnɪˌvɜːs] (na začátku slova "universe" sice stojí písmeno "u", 
ale vyslovujeme "j") 

  

Neurčitý člen "an" [ən] 

Neurčitý člen "an" patří před ta podstatná jména, 
která začínají na vyslovovanou samohlásku. 

an apple [ˈæpəl] 

an hour [aʊə] (na začátku slova "hour" je sice písmeno "h", 
ale vyslovujeme písmeno "a") 

 



 Sloveso LIKE / DON´T LIKE znamená MÁM RÁD / NEMÁM RÁD. 

Když chci vyjádřit, že něco mám či nemám rád (platí pro 1.os.č.j – I (já)          

Mám rád/a zmrzlinu. I like ice cream. 

Mám rád/a banány. I like bananas.     

Nemám rád/a modrou. I don´t like blue colour.  

Nemám rád/a hrušky. I don´t like pears. 

 

Vše spolu probereme v „hodině“. 

 

 

 


