
Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

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

Marcinková Monika Anglický jazyk In the house

- pokračovat v práci v online aplikaci WocaBee
- neustále opakovat slovíčka 2. lekce ústně i písemně
- přečíst text v učebnici str. 12 a zjistit, zda jsou věty pod ním správné
  nebo chybné

- doplnit cvičení v prac. sešitě str. 10/1,2,3 a str 9/7,8
- připojit se do google učebny

Hlaváčová Jana Anglický jazyk Unit 3 - Shopping for Mum

Pracovní sešit s.23 / cv.1,2
Gramatika v příloze - Possesive adjectives (Přivlastňovací přídavná
jména) a fráze Do you like...? + odpovědi
Připojte se přes školní e-maily do google učebny

Čulíková Miloslava Český jazyk Předpony - procvičování

Doplnit Kašpárek s.30 a 31.
Opsat  Kašpárek s.28/ cv.48, s.29/ cv.49.
Doplnit Velký PS s.18 a 19.

Opsat velký PS s. 18/ cv. 1, 2, 3.

Učebnice s.15 ústně (bez cv. 5)
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk

         4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1105 

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

         4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1106 

Čulíková Miloslava Vlastivěda Mapa.

Zobrazení krajiny na mapě.
PS s. 6 a 7.

Učebnice s.9 a poznámky v malém sešitě.

Učivo na období 2. - 6. 11. 2020
4. A
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Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Čulíková Miloslava Matematika
Čísený obor 0 - 10 000.
Polopřímky, které leží na jedné přímce.

Učebnice s.18 - 21 
s. 18: 

https://youtu.be/XE9E4ReifS0, https://youtu.be/duRDrs7JBeo,

https://youtu.be/s9BoUMRZ-c4, https://youtu.be/FGI-urt5KQw,

s. 19:

https://youtu.be/MA10YGpf7sM, https://youtu.be/N6K6A_YBJ5o,

https://youtu.be/PFWGdrUjw1Q 

s.20: https://youtu.be/dRkLqjIm8lM, https://youtu.be/9dmm8mfPaJY,

https://youtu.be/Y0PdaZAGf9A, 

s.21:

https://youtu.be/dRkLqjIm8lM, https://youtu.be/enNl7OF0L_A,

https://youtu.be/OaIgUpAHEhE, 

PS s.10 (dokončit). s. 11 a 12.
Geometrie s.9

https://youtu.be/qst5bL-E2bk, https://youtu.be/v2Q2YJefT5o, 

https://youtu.be/iS2O1v-G98I, https://youtu.be/S47oYcy6lLc,

https://youtu.be/8zjI8O0VtIA, https://youtu.be/NpWSl__Z0sU 

PS s. 5.

Čulíková Miloslava Přírodověda Liška obecná, jezevec lesní.
Veverka obecná, kuna lesní.

Učebnice s.16 a 17.
Vypracovat test (viz Whatsapp) a zapsat odpovědi do sešitu PŘ 
(jen např. 1b, 2a,..).

Ozorovský Karol
Informační 
technologie

Grafický editor, zadáno v Učebně GOOGLE

Vytvoření a úprava obrázku. 
Pomocí nástrojů namaluj obrázek: dle video-návodu namaluj 3D hvězdu. 
Obrázek ulož pod názvem 3D hvězda - tvé příjmení.
Obrázek mě můžeš poslat do učebny.

Čulíková Miloslava

Georgiadisová 

Michaela (HV)

Hajtmar Lukáš (TV)

Pracovní činnosti 
a výchovy

VV: List

PČ: Spinning ball

VV: https://pin.it/4QefyFg, (lze použít i šablonu na Clasroomu)

PČ: https://pin.it/3FF8PTT

Hv: L. Janáček U str.16 úkol 3. přečíst
U str. 15 úkol 1. vytleskej rytmus, U str. 17 píseň Muzikant : 
uč se text, poslouchej a uč se zpívat podle odkazu
https://www.youtube.com/watch?v=sn8ij_LEs9Q , písnička je tam
sice slovensky, ale zpívejte s českým textem podle učebnice

IT malování: https://www.youtube.com/watch?v=RIIBtI-Vbz0 shlédni 3 min a inspiruj se :-)
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Mgr. Jana Hlaváčová 

GRAMATIKA 3.lekce 

Posílám základní přehled gramatiky 3.lekce. Něco už děti znají. Pokud máte možnost, prosím o 
vytisknutí materiálu. 

Prosím o přihlášení do google učebny, kde vám pošlu i další pokyny. Naplánuju 1. online hodinu v  
google meet. Pošlu do učebny link, přes který se snadno připojíte. 

 

SOME / ANY 

SOME a ANY používáme pouze u nepočitatelných podstatných jmen (some money, some time, 

some air) nebo u podstatných jmen v množném čísle (some people, some children, some dogs). 

SOME nelze použít u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle! (some dog, some car, 

some man).  

SOME v kladných větách 

SOME (ve významu 'nějaký') používáme především v kladných oznamovacích větách. 

 

She has got some oranges. They have got some money. 

ANY v otázkách a záporných větách 

V tázacích větách používáme ve stejném významu přídavné jméno ANY. V záporných větách 
používáme ANY ve významu 'žádný'. 
Have you got any money? Have you got any bananas? 

I haven´t got any pears. She hasn´t got any milk. 
 

Possessive adjectives (přivlastňovací přídavná jména) 
 

Jednotné číslo: 

I ---  my (moje) 
You --- your (tvoje, vaše) 
She --- her (její) 
He --- his (jeho) 
It --- its (jeho / toho) 

Příklady: 
I have got a bike. It is my bike. 

You have got a car. It is your car. 



She has got a brother. It is her brother. 

He has got a kite. It is his kite. 

It has got a long tail. It is its tail. 

 

Množné číslo: 

We --- our (naše, náš) 
You --- your (vaše, váš)                                                                                                                               
They --- their (jejich) 

Příklady: 
We have got a house. It is our house. 

You have got an ice-cream. It is your ice-cream. 

They have got a book. It is their book. 

 

 

Questions (otázky) and answers (odpovědi) 
Do you like…?        Máš rád…? 

Does she like…?    Má ráda…? 

Does he like…?      Má rád…? 

 

• Do you like animals? Máš rád zvířata? 

Kladná odpověď: Yes, I do. 

Záporná odpověď: No, I don´t. 

• Does she like oranges? Má ráda pomeranče? 

Kladná odpověď: Yes, she does. 

Záporná odpověď: No, she doesn´t. 

• Does he like music? Má rád hudbu? 

Kladná odpověď: Yes, he does. 

Záporná odpověď: No, he doesn´t. 


