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 478009 (út: 8:00 – 10:00 a čt: 8:00 – 10:00)
Milí páťáci, vítám vás po Velikonocích zase u našich úkolů. Pusťte se s chutí do
práce, buďte pečliví a trpěliví. Tento týden vám pošlu na e-mail již 4. kvíz –
tentokrát z přírodovědy. Většina z vás pracuje v kvízech dobře a z toho mám
velkou radost. Kdybyste si s čímkoli nevěděli rady, ráda vám pomohu, buď na
telefonu či e-mailu.
ČESKÝ JAZYK – Ve středu se setkáme na video – konferenci, budeme opakovat a
procvičovat přídavná jména. Tento týden se pustíme do sloves. Zopakujte si, co o
slovesech víte, co určujeme, co jsou jednoduché tvary a složené. / uč. str. 81 –
82/Pracujte v PS str. 26
Nabízím i procvičování na těchto odkazech:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4942

MATEMATIKA- Tento týden se pustíme do učiva o úhlech. Podívejte se nejprve
na toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U
Můžete si přečíst o úhlech i v učebnici na str. 72. Pracujte do sešitu – vyberte si
alespoň 2 cvičení ze str. 72 v učebnici. Dále pracuj v PS 20/ cv. 1
Pokud byste měli chuť dále pracovat v matematice – uč. 75 /22 – 25/

VLASTIVĚDA – Tento týden se budeme věnovat průmyslové revoluci. Podívejte
se na video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY
Přečtěte si v učebnici str. 21 – 22, zapiš si do sešitu významné vynálezce a
vynálezy./ D. Papin, T. Savery, j. Watt/Další vynálezce můžeš najít na internetu.
Najdi si a zapiš do sešitu, co je to MANUFAKTURA.
PŘÍRODOVĚDA- Přečti si v učebnici str. 59 – 60, pracujte v PS str. 35 .
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