
  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) 

Plán na týden 11.5. – 15.5. 2020 

Zdravím vás, milí čtvrťáci! 

Doufám, že jste si užili „květinové“ úkoly. Už se s paní učitelkou Nikolou moc těšíme 
na vaše výtvory. Doufám, že vás práce bavila a našli jste v ní zalíbení. Tento týden se 
opět vrátíme k pracovním sešitům, zlomkům a k procvičování na počítači. Přeji vám, 
ať vám jde práce od ruky, ať jste v plnění úkolů úspěšní a ať vás i těší! 

 

Čtení – Hubert – str. 46,47 

Český jazyk 

Budeme se opět věnovat slovesům, tentokrát jejich časování v přítomném čase.         
V učebnici na str. 68 si důkladně přečtěte žluté rámečky – zvláště druhý rámeček o 
koncovkách sloves v přítomném čase je velmi důležitý. 

Pak se podívejte na přehled časování v přítomném čase a zkuste si slovesa vyčasovat.  

Uč.68/2 – vypracovat do cvičného sešitu 

Pr.sešit str. 52, 53 

52/11 – stačí ústně, kdo by chtěl, může i písemně do sešitu 

 

Matematika 

Tento týden by měly přijít už 3. a 4.lekce našeho online kurzu zlomků, tentokrát i 
s videem. Určitě se do kurzu pusťte (kdo tak již neučinil), je to výborná příležitost a 
byla by škoda toho nevyužít. Ve čtvrtek bychom se na to pak mohli opět podívat 
společně. 

Můžete se pustit do pracovního sešitu č.2 ( pokud tak již někteří neučinili       ). 

Pracovat můžete na str.4 a 5. 

 

Angličtina 
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Pro tento týden jsem vybrala téma Lidské tělo. Je skvělé, že na těchto stránkách máte 
i možnost slyšet výslovnost. Trénovat můžete v různých prostředích a hrách. 
Zopakujete si, co znáte a můžete se učit i nová slovíčka. 

 

V neděli měly svátek všechny maminky, tak kromě kvízu z českého jazyka si můžete 
udělat i kvíz o mamince      .  

Moc vás všechny zdravím a přeji vám hezké dny! 

Vaše paní učitelka Lucka 
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Milí čtvrťáci, doufám, že se vám práce v minulém týdnu líbila a že vás také bavila. 
Vrátíme se k tradičním úkolům trochu netradičně.   
  

Přírodověda  
 

Tento týden zjistíte informace z ekosystému pole. Pročtěte si stranu 61-63.   

Až budete mít vše přečtené, přejděte na kvíz, který bude z otázek týkajících se těchto 
stran.  

V pracovním sešitě budeme pracovat příští týden.  
  

Vlastivěda  
  

Doufám, že jste si odpočinuli. Je čas na vzdělávání. Pojďte do toho.  
Tento týden se budeme zabývat půdou a zemědělstvím v naší vlasti.  
Je to podobné téma jako v přírodovědě. 
Uč str.31 a 32 přečtěte si informace na těchto stranách a pak s pomocí toho, co jste 
se dozvěděli vypracujte kvíz. Pokud si nebudete vědět rady, použijte na pomoc 
učebnici. Kvíz je tvořen z těchto stran. V PS budeme pracovat PŘÍŠTÍ TÝDEN. 

  

  

Ať se vám práce daří. Myslím na vás PU Nikola  
  

  

  

  

  

  

  


