
  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) 

Milí čtvrťáci, posílám úkoly na další týden, kdy nemůžeme chodit do školy. Na tento týden jsem pro 

vás připravila kvíz z vlastivědy – pověsti, prosím o odeslání do pátku 9. 4. 2021 

ČESKÝ JAZYK : Tento týden se začneme věnovat slovesům. Zopakujte si, co víte o slovesech, co u nich 

určujeme, jaké tvary sloves známe . / Učebnice str. 67 – žluté rámečky/ 

Pracujte v PS str. 55 / Doporučuji udělat si cvičení po středeční online hodině, budeme slovesa 

opakovat / 

Čtěte si svou vlastní knihu. Na můj e- mail pošlete: lucie.bernátková@zsbrantice.cz – do pátku 9. 4. 

2021 

1. Název knihy 

2. Autor, ilustrátor 

3. Hlavní hrdina – jméno + jeho vlastnosti 

MATEMATIKA : Pracujeme v PS str. 19/ 1 – dokonči cvičení – čísla 90, 96, dále pracujte PS str. 19/2,3, 

str 20 – celá, str. 21/10 

Doporučuji procvičovat násobení a dělení . 

https://wordwall.net/play/13384/987/115 

https://wordwall.net/play/6081/590/7165 

VLASTIVĚDA: Tento týden nás čeká Velkomoravská říše. Podívejte se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=7PSxN9vuCYU 

Přečtěte si v učebnici na str. 18 – 20, pracujte v PS na str. 9 

PŘÍRODOVĚDA: tento týden nás čeká poslední kapitola z Vlastnosti látek – čas. Posílám vám odkaz na 

velmi zdařilé video – Orloj v Praze. Určitě se podívejte, je velmi zajímavé : 

https://www.youtube.com/watch?v=IyC0tw05BCI&t=65s 

Přečtěte  si v učebnici na straně 51, pracujte v PS na str. 28. 
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ANGLICKÝ JAZYK :  

 

 

Ahoj čtvrťáci! 

 

Vaším úkolem přes Velikonoce bude procvičit si slovíčka, která jsme se naučili na poslední 

hodině. Vyzkoušejte si alespoň 4 různé aktivity pod tímto odkazem. Vyberte si, jestli chcete 

Quiz, Gameshow atd… 

 

Odkaz zde: 

https://wordwall.net/resource/13686161 

 

 

 

Doufám, že se už brzy uvidíme ve škole, mějte se moc hezky, s pozdravem, vaše paní učitelka Lucie 

Bernátková 
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