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Zdravím vás milé děti, týden utekl jako voda v řece a je tu opět 

pondělí. Čekají vás úkoly k domácímu studiu na týden 6.4. – 10.4. 

Vím, že už je to dlouho, co se učíte doma, ale vydržte, buďte šikovní, 

pilní a odvážní. Tento týden budeme mít opakovací. Ve čtvrtek máte 

mít prázdniny a v pátek je svátek, tudíž tento týden uteče jako voda 

a bude velmi krátký. Snažte se, užijte si Velikonoce a naberte sílu do 

dalších dnů a týdnů.  Mám vás ráda. Vaše paní učitelka Nikola 

Tento týden nebudete potřebovat učebnice, budete mít výuku online. 

6.4. Pondělí  

o ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ 

o  Zapni si počítač a do vyhledávače si zadej skolasnadhledem.cz 

o Když ti to najede klikni na online cvičení 

o Pak na 1.stupeň  

o Pak čj -genetická metoda 

o Najdi si čtvereček ve kterém je napsáno Di Ti Ni a vpracuj ho 

o Až budeš mít hotovo, najdi si Di Ti Ni 2 a také vypracuj 

o Je to na opakování toho co už umíte 

o PÍSANKA 

o Vezmi si bílou písanku a napiš si s někým diktát slabik 

o Na, ve, si, za, ju, po, ly, di, ke, ze, by, gu, vo, tu,  

o MATEMATIKA 

o Také budeme procvičovat, co už umíte online 

o Skolasnadhledem.cz – 1.stupeň – matematika dle prof. Hejného 

o Doplním číslo do hadů 1.ročník 

o Domino 1.ročník 

 

  7.4. Úterý  

o ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ 

o Online výuka – skolasnadhledem.cz tak jako včera akorát budou jiná cvičení 

o Minipříběh 

o Zvířata - křížovka 

o PÍSANKA 
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o Vezmi si bílou písanku a napiš si s někým diktát slov 

o sova, vana, dýmka, datel, koza, stolek, úkol, peklo, šašek,  

o MATEMATIKA 

o Online výuka skolasnadhledem.cz 

o Počítám obrázky 

o Doplním neposedy do hadů I. 

 

o ANGLICKÝ JAZYK 

 

o Dnes máš za úkol se podívat na příběhy a na písničky o lidském těle a zopakovat si vše 

se Stevem  a Megi. Snaž se s nimi mluvit a opakovat co řeknou. 

 

8.4. Středa 

o ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ 

o Učíme se online – skolasnadhledem.cz 

o Slova podle sluchu – křížovka 

o Be Pe Ve Me  - doplňování do textu 
o PÍSANKA 

o Vezmi si bílou písanku a přepiš psacím tyto věty: 

o Hana jela na kole. 

o Ota umí bruslit. 

o Zítra budou prázdniny. 

o Mám rád/a Velikonoce. 

o Hurá máme jaro. 
o MATEMATIKA 

o Online učení – dej do vyhledávače – matika.in 

o 1.ročník procvič si sčítání a odčítání – z každého alespoň 10 příkladů 

o Když budeš mít hotovo, vyber si ještě jedno cvičení dle vlastní volby – co tě baví a jde ti. 

o PRVOUKA 

o Když budou Velikonoce – tak v Učebnici prvouky si udělej str.60 – básničku se učit nemusíš. 

 

 

 

mailto:skola@zsbrantice.cz


  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) 

9.4.Čtvrtek 

Velikonoční prázdniny 

10.4. Pátek 

Velký pátek - svátek 

Užijte si Velikonoce, odpočiňte si. Zavoláme si budu se moc těšit. Krásné sluníčkové dny vám přeje 

vaše paní učitelka Nikola 
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