
  Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, 
příspěvková organizace 

Brantice 252, Brantice 793 93  
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Tel: +420 739 478 009 (út: 8:00 – 10:00 a čt: 8:00 – 10:00) 

Plán pro čtvrťáky na týden 18.5. – 22.5. 

Milí čtvrťáci,  

vítám vás v dalším týdnu našeho učení na dálku. Moc na vás myslím a doufám, 
že se s většinou setkáme příští týden už naživo ve škole. Zatím ale ještě pilně 
pracujte doma a ve čtvrtek v 9 se sejdeme u počítače. 

Čtení - čtení vlastní knížky (doufám, že se nám knihovnička ve třídě pěkně 
zaplní      ) 

          - Z deníku Myšáka Huberta – str. 48, 49 

Český jazyk 

Minulý týden jsme se zabývali časováním sloves v přítomném čase. Tento týden 
vás čeká čas budoucí. V učebnici na straně 69 ve žlutém rámečku se dozvíte, že 
se dá vyjádřit dvěma způsoby: 

1) složeným tvarem slovesa – např. budu malovat, budeš plavat 

2) jednoduchým tvarem slovesa – např. namaluji, poplaveš 

Dobře si žlutý rámeček přečtěte a podívejte se na přehled časování v čase 
budoucím hned pod ním. 

V pracovním sešitě můžete pracovat na str. 54 a 55 

Matematika 

Tento týden by vám měly přijít odkazy odkazy na 5. a 6. díl našeho kurzu o 
zlomcích. Určitě se do toho pusťte! 

V pracovním sešitu (2.díl) 

Str.6/ 5, 6 

Jak jste na tom se zlomky si můžete zkusit na str.7 . Ve cvičení 3 vás čeká 
písemné odčítání, písemné násobení a taky budete hledat čtvrtiny. 
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Angličtina 

Tento týden budete opakovat téma ŠKOLA a připravíme se tak na 8.lekci 

v učebnici, která nás snad už čeká ve škole. 

Nabízím tento odkaz, kde procvičíte slovíčka a můžete si zahrát různé hry: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-school 

Na tomto odkazu si zvolte jen první úroveň. Je tam výslovnost a různé hry a 
procvičování. 

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-cviceni-skola 

Další pěkné stránky jsou tady. Když si vyberete nějaké téma k procvičení, tak se 
vám zobrazí v tabulce →v horní části tabulky je napsáno Match up 1, Match up 
2, Mach up 3, Fill in, Dictation→ každá z těchto částí je zaměřená trošku jinak, 
některá na poslech, jiná na psaní→Match up 1 je nejjednodušší a Dictation 
nejtěžší. 

https://www.learningchocolate.com/content/classroom-basics 

https://www.learningchocolate.com/content/classroom-0 

https://www.learningchocolate.com/category/school 

Přeji vám hodně zdaru a snad i zábavy s úkoly! 

Vaše paní učitelka Lucka 
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Milí čtvrťáci, máte před sebou poslední týden domácí školy, někteří možná 
v domácím vzdělávání budete pokračovat, pak se setkáme konečně v naší krásné 
malé škole a ve vaší oblíbené třídě s vaší paní učitelkou. Myslím si, že se všichni 
těšíte. Tak ten poslední týden zdárně zvládněte.  
  

Přírodověda  
 

 V ekosystému pole budeme pokračovat v učebnici si přečtěte str. 64 a 65 

 V PS. str. - 35 

  

Vlastivěda  
  

Budeme pokračovat dále. 
Uč str.33 a 34 přečtěte si informace na těchto stranách. 

 PS – 20 a 21 – cvičení, se kterým si nebudeš vědět rady, tak vynechej, uděláme to ve 
škole. 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  


