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)

Plán práce na týden 20.4. – 24.4.2020
Milé děti,
Zdravím vás v novém týdnu. Mám radost z našeho počítačového setkání. Je moc fajn vás
aspoň takto vidět a slyšet. Mám pocit, že pracujete poctivě a na našem procvičování to pak
je znát. Jste moc šikovní. Tento týden naše setkání proběhne ve středu už v 9hodin, tak si
dejte budíka, ať nezaspíte
. Klidně mi můžete napsat, co byste třeba se mnou potřebovali
procvičit. A teď s chutí do práce.

ČESKÝ JAZYK
Písanka – můžeš si napsat 1-2 stránky
Čtení s porozuměním (Kocour Kryšpín)
- str.62 – přečíst oranžový text a pak do básničky Jiřího Žáčka správně doplnit jména tetiček
- str.63/1 – jména tetiček seřadit podle abecedy a napsat (ideálně, kdo potřebuje, může
nejdříve napsat jména na lístečky, ty seřadit a pak správně napsat)
- 63/2 – napsat správně členy rodiny
Pracovní sešit
- str.18/2,3,4
- str.19/1,2,3,4,5 – u posledního úkolu na str. 19(ten s rukou) abecedně seřazená slova si děti
nalepí do sešitu

MATEMATIKA
Pracovní sešit str. 15 – můžete zkusit všechna cvičení
15/3 – můžete zkusit narýsovat různé trojúhelníky na každou destičku jeden, vždy od bodu
k bodu, např. takto:
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15/Hra – najdete chybějící číslo?
16/2 – hledej cestu výstavištěm
17/3 – doplnit tabulku násobilky do 8
Procvičovat násobilku můžete třeba tady:
https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-8/490
https://www.umimematiku.cz/cviceni-mala-nasobilka

PRVOUKA
Pracovní sešit str.52,53
Námět na domácí činnosti:
Prozkoumej rostliny, co máte doma a případně na zahradě. Umíš některé pojmenovat?
Pomáháš nějak s péčí o ně? Zkus se s maminkou domluvit, jestli bys třeba nemohl mít jednu
rostlinku, o kterou by ses staral sám.
Nejsou mezi nimi rostlinkami doma či venku některé jedovaté?
Pěstitelské činnosti
Zkus si dát klíčit do vlhké vaty semena hrachu, čočky nebo fazole a pozoruj, jak klíčí. Můžete
zkusit také řízkování na str. 52 ( pozor, netýká se to nedělního oběda

)

Kdo má možnost, pomáhejte s prací na zahradě.
ANGLIČTINA
Zkuste najít CD a DVD, které jste dostali k naší učebnici angličtiny a prozkoumat je. Můžete si
osvěžit písničky, které jsme již dělali.

Přeji ať se práce daří!
PS: Pokud by toho bylo tentokrát na někoho moc, dejte mi vědět a doděláme příští týden.
Přeji krásné dny!

