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

Pohanková Lenka Anglický jazyk Super pets

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. 

Hlaváčová Jana Anglický jazyk At Happy House (Unit 3)

Z pracovního sešitu: s.17 / Quizzy´s Questions

                                 s.22 / cv.1,2

Učebnice s.17 / Is it a car? 

Pokud děti zvládnou, ať si zkusí čtení. Společně to pak přečteme v 

online hodině a natrénujeme správnou výslovnost. Do google učebny

dám nahrávku výslovnosti slovíček 3. lekce i tohle čtení.

Přihlaste se prosím přes školní e-maily do Google učebny, kde budeme

mít od dalšího týdne online hodiny v Google Meet.

Doubravová Eliška
Český jazyk

Stavba slova

Nauka o slově

Učebnice str. 28, 29

Pracovní sešit str. 19, 20, 21, 22

Psaní str. 15, 16

Pokračujte ve čtení knihy.

Online výuka v učebně google classroom.

V úterý 3.11. od 9:00 budeme mít první videokonferenci přes Google 

Meet. Přihlašujte se tam přes odkaz v Google učebně.

Doubravová Eliška Matematika
Násobení a dělení

Učebnice str. 28, 29, 30, 31

Pracovní sešit str. 19, 20, 21, 40

Online výuka v učebně google classroom.

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie

Učivo na období 2. - 6. 11. 2020

3. C

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie


Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Čulíková Miloslava Prvouka Domov. Obec

Učebnice s.12

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

JaMS3.mc&pageord=664, 

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

JaMS3.mc&pageord=345

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

JaMS3.mc&pageord=349

PS: 14 a 15.

Ozorovský Karol
Informační 

technologie
Grafický editor,  zadáno v Učebně GOOGLE

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 

Doubravová Eliška

Ozorovský Karol (HV)
Pracovní činnosti 

a výchovy
HV - Hudební nástroje

HV: Prohlédněte si obrázek str 10, poznejte hudební nástroje. Úkol je v 

Učebně Google, kam jsem vás pozval

Vv, Pč - vyrob si z přírodního materiálu skřítka nebo podzimní dekoraci. 

Zašli mi foto. 


