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)

Moji milí třeťáčci, vítám vás opět u našich úkolů po Velikonocích. Buďte
trpěliví, pilní a snaživí. Budeme se setkávat každý týden ve videosetkáních. Tento týden budeme procvičovat český jazyk, konkrétně
vyjmenovaná slova po v. Mám velikou radost, že většina z vás pracuje
velmi dobře na kvízech. Tento týden vám pošlu kvíz ze čtení.
ČESKÝ JAZYK: Naučte se další řadu vyjmenovaných slov po v. Jsou
v učebnici na str. 86. Můžete si vyrobit kartičky, jak to děláme ve škole,
učení vám půjde lépe. Dávejte si hádanky, zakrývejte kartičky a hádejte,
které slovo je otočené. Zkuste přemýšlet o příbuzných slovech k VY –
VYSOKÝ-VÝT. Pracujte v PS na str. 58.
Řadu VS můžete procvičovat na tomto odkaze:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/rada/
cviceniV1.htm
Význam VS můžete procvičovat na tomto odkaze:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/vyznamvyjmenovanych-slov/prirazovani.html

MATEMATIKA: Pracujte v učebnici na str. 75/ 3- Překreslete si obrázek
do sešitu a splňte úkoly. Dále pracujte 75/ 4,5. V PS pracujte na str. 21,
povinné jsou alespoň 2 cvičení.
Budu ráda, když si budete matematiku procvičovat i na tomto odkaze.
https://www.matika.in/cs/#3
ANGLICKÝ JAZYK: Tento týden se seznámíme s novými slovíčky.
Prohlédněte si obrázky v uč. na straně 42, přepište si slova do slovníčku.
Poslechněte si, jak se slova vyslovují- několikrát /poslech vám pošlu na email/
sea

/ si: /

moře
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sand

/ sænd/

sandcastle

/sændkɑːsəl/

bucket

/ bʌkɪt/

spade

/ speɪd/

towel

/ taʊəl/

písek
hrad z písku
kbelík
dětská lopatka
osuška

Zapsala jsem vám výslovnost pomocí znaků, ale klidně si to zapište podle
sebe, jak jsme to dělali spolu ve škole.

PRVOUKA – Pracujte v PS str. 36
Čtěte si svou knížku a napište si další 1 – 2 stránky v písance. Mějte se
moc hezky. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, volejte, pište. S pozdravem
Lucie Bernátková

