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,
Vítám vás v novém týdnu, připravila jsem pro vás několik úkolů, věřím, že je hravě zvládnete a
dodržíte termíny, které vám napíšu.
ČESKÝ JAZYK : Minulý týden jsme se seznámili se vzory podstatných jmen rodu mužského, na
konferencích jste pracovali dobře, určování vzorů nám dobře šlo. Myslím, že dobře zvládnete kvíz na
tento týden, který se týká určování vzorů – Prosím odešlete do pátku 19. března
Dále pracujeme v PS str. 51/ 24, 52/ 26, 27, 53 – dole – určování vzorů
Přečtěte si PS – Hubert str. 46 – 47, odpovězte na tyto otázky a pošlete do pátku 19.března na :
lucie.bernatkova@zsbrantice.cz
1.
2.
3.
4.
5.

Kdo poslal hodinky pro Miluláše?
Co maminka přinesla po večeři?
Co se stalo mamince, když nalévala kávu?
Kam šel Mikukáš po snídani?
V kolik hodin spadly hodinky na zem?

MATEMATIKA : Minulý týden jsme se seznámili s čísly do 1 000 000, budeme v tomto učivu
pokračovat : PS str. 14/4, dále pracuj v učebnici na str. 66 /6, 7, 67/16

PŘÍRODOVĚDA : Pracuj s učebnicí v PS str. 25
VLASTIVĚDA: Minulý týden jsme se věnovali Keltům, tento týden se podíváme do 6. st. n.l., kdy
k nám přicházejí kmeny Slovanů, přečti si v učebnici na str. 11- 12, podívej se na video :
https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g
Pracuj v PS str. 5

Mějte se hezky, splňte včas všechny úkoly. Pokud si nebudete vědět rady, napište mi na e – mail.
Vaše paní učitelka Lucie Bernátková

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)

Ahoj čtvrťáci,

váš úkol pro následující týden bude podobný tomu minulému. Tentokrát ale nebudete popisovat
obrázek.
Popíšete svůj vlastní pokoj.
Rozhlédněte se kolem a napište alespoň 6 vět, ve kterých použijete předložky
Například:
There is a dog in my room. The lamp is on the nightstand. The book is under the lamp….

