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Milí třeťáčci, opět tu je další týden a já jsem pro vás připravila další úkoly. Moc
vás chválím za splněné kvízy. Pravidelně každou středu se budeme setkávat ve
video hovorech v 10 hodin, vždy vám pošlu nový odkaz.
Tento týden bude novinkou dlouhodobější úkol z PRVOUKY
Vaším úkolem bude nakreslit obrázek : MINULOST – SOUČASNOSTBUDOUCNOST. Můžete kreslit například stavby, vynálezy ,oblékání lidí.. je to na
vaši fantazii. Pokud byste si nevěděli rady , podívejte se do učebnice prvouky na
stranu 44 – 45. Práce mi vyfoťte a pošlete na můj mejl –
lucie.bernatkova@zsbrantice.cz. nebo na whatsApp. Práce prosím pošlete do
30. dubna
ČESKÝ JAZYK – Jistě jste už všichni zvládli naučit se řadu vyjmenovaných slov po
v, pokud ne, tak si ji ještě procvičte. Tento týden se budeme věnovat slovům
VÝSKAT – ZVYKAT – ŽVÝKAT. Zkuste přemýšlet nad příbuznými slovy. Vymýšlejte
věty na slova podobná výskat – vískat, výská – víska. Pracujte v PS na str. 59 /
1,3,4.
Procvičovat můžete na: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vysk1.htm
Čtěte si každý den svou knihu a napište 1 – 2 stránky v písance.
MATEMATIKA: Tento týden se seznámíme s dalším geometrickým tělem –
s válcem. Podívejte se do učebnice na str. 76, vypravte se na vycházku po bytě a
hledejte vše, co má tvar válce. Můžete si vyrobit i model z modelíny. Pracujte
v učebnici na straně 76/2,3 , v PS strana 22/1,2,3.
ANGLICKÝ JAZYK: Minulý týden jste si poslechli nová slovíčka a zapsali si je do
slovníčku. Budeme dále s těmito slovy pracovat. Zase vám pošlu nové poslechy.
Pracujte v učebnici na str. 43 /1 Listen and say the number – Poslouchej a řekni
číslo – poslech č. 89
43/2 Listen and do – Poslouchej a udělej – poslech č.
90
Pracujte v PS str. 38. Až splníš úkoly na této straně, můžeš si obrázek vybarvit .
PŘEJI VÁM HODNĚ SIL A TRPĚLIVOSTI. STÁLE NA VÁS MYSLÍM. KDYBYSTE COKOLI
POTŘEBOVALI, JSEM PŘIPRAVENA VÁM POMOCI NA E-MAILU ČI TELEFONU.
S POZDRAVEM p. uč. Lucie Bernátková

