
  Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, 

příspěvková organizace 

Brantice 252, Brantice 793 93  

Email: skola@zsbrantice.cz  IČO: 731 845 86  

Tel: +420 739 478 009 (út: 8:00 – 10:00 a čt: 8:00 – 10:00) 

Zdravím vás milé děti, 

Velikonoce a volno je za námi, doufám, že jste si odpočinuly a 

načerpaly sílu na další týden. Sluníčko nám krásně svítilo, tak jste 

určitě byli všichni venku. Čeká nás další týden učení doma. Tak se 

s chutí do toho pusťte. S chutí do toho, půl je hotovo. 

 

13.4. Pondělí  

Velikonoční pondělí 

  14.4. Úterý  - videohovor 10:00 čtení 

o ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ 

o Vezmi si bílou písanku a napiš si s někým diktát slov – hon, hlava, váhy, rohy, hotel, 

hrad,  

o PÍSANKA 

o Dneska se spolu naučíme, jak se píše písmenko U str.21 viz.video 

o MATEMATIKA 

o Str. 95/ 1,2,3 

o ANGLICKÝ JAZYK 

o Podívej se na kapitolu 5 a pusť si písničku číslo 2, do rámečku odfajfkuj, jaké příšery 

Steve vidí, až budeš mít hotovo, tak si píseň pusť ještě jednou a u každé příšery si to 

stopni a vymaluj příšeru podle obrázku v písničce, zkus to barevně přesně. 

 

15.4. Středa 

o ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ 

o Učebnice str.48 přečti si O hasícím přístroji 
o PÍSANKA 

o Dnes na nás čeká písmenko Y – str.22 viz. video 

o MATEMATIKA 

o Str.  96/1,2, 

o PRVOUKA 

o Jaro – str.51 
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16.4.Čtvrtek 

o ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ 

o  Včera jste četli pohádku O hasícím přístroji, zkuste si dnes vymyslet a napsat vlastní krátkou 

pohádku, stačí několik vět. K pohádce namaluj obrázek. (pokud bude pohádka delší, může ti 

pomoci se psaním někdo dospělý) Piš tiskacím. 

o PSANÍ 

o Dnes jste psali pohádku, tak psaní máte dnes procvičeno. 

o MATEMATIKA 

o Str.96/3, 97/2,3  

 

17.4. Pátek - videohovor 10:00 matematika  

o ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ 

o Str.49  

o PSANÍ 

o Písanka str.23 

o MATEMATIKA 

o Nachystej si učebnici matematiky, uděláme si spolu nějaká cvičení, nachystej si pastelky a 

první díl matematiky, kde je park str. 22 

o PRVOUKA 

o Zasaďte si do kelímku hrášek nebo fazoli a pěkně se o zasazené semínko starej. Zalévej ho a 

sleduj co se s ním děje. Až půjdeme do školy, tak si ho donesete, abychom se podívali, jací 

jste zahradníci. 

 

Budu se na vás moc těšit při videohovorech, odkaz, přes který se přihlásíte, najdete na svém emailu. 

Přeji vám hodně sil a hodně sluníčka. 

     PU Nikola 
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