
Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

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

Pohanková Lenka Anglický jazyk Be healthy!

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.

V pátek 6.11. od 9:50 budeme mít online hodinu v Google Meet. 

Přihlašovací odkaz najdete v Google učebně.

Hošková Jolana Anglický jazyk Unit 2 - online výuka

- připojení se do google učebny, online výuka bude ve středu 4.11. 

v 16:00 hod. V učebně budou všechny informace o připojení se do 

hodiny online

Unit 2 - slovní zásoba, kontrola zadané práce v prac. sešitu.

- učebnice str. 9,11,12

- prac. sešit. str.8/1,10/1,11/1

 

Malíková Hana
Český jazyk Předpony - procvičování

sloh: porozumění textu

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

U - 20 - žlutá tabulka

U - 20 / 1,2,3 - ústně, zdůvodni pravopis

P.S. 17/ 3a - doplň

P.S. 17/ 3b - přepiš do sešitu

U - 22 / žlutá tabulka

U - 22/ 2 - ústně (fólie)

U - 22 / 3 - přepiš do sešitu

P.S. 18 - celé

U - 23 - ústně

U - 24 / 4 - přepiš do sešitu

U - 25 - ústně

Všechny červeně označené úkoly vlož do učebny

Učivo na období 2. - 6. 11. 2020

4. B



Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Malíková Hana Matematika

Opakování: násobení, dělení se zbytkem

Převody jednotek

Polopřímky, které leží na jedné přímce.

U - 13 / 2abcdefgh - do sešitu

U - 14 / 1abc, 2abc,3abc - do sešitu

U - 15 - ústně

P.S. 9

MG: U - 9 - ústně

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 

MG: P.S.5

On-line výuka: 2.11. Po 16:00h  ČJ, M

                        3.11. Út  16:00h   ČJ, M

                        4.11. St   8:00h    ČJ, M, VL

                        5.11. Čt   8:00h    ČJ, M, Př

                        6.11. Pá  8:00h    ČJ, M

Malíková Hana Přírodověda Rostliny v lese
U - 12, 13, 14 - studuj + zápis (bude vloženo do učebny)

Malíková Hana Vlastivěda
Mapa.

Zobrazení krajiny na mapě.

P.S. 6

práce s mapou - pohoří, nížiny ČR

P.S.14

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.

Malíková Hana (Pč)

Georgiadisová 

Michaela (HV)

Hrdinová Vladimíra 

(VV)

Hajtmar Lukáš (TV)

Pracovní činnosti 

a výchovy
Podzim

Vyrob mandalu z přírodnin 

Červeně označené úkoly vlož do google učebny.

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 :-)

HV https://www.youtube.com/watch?v=sn8ij_LEs9Q

https://www.youtube.com/watch?v=RIIBtI-Vbz0
https://www.youtube.com/watch?v=sn8ij_LEs9Q

