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)
Milý třeťáci, vítám vás už v 7. týdnu, kdy nemůžeme chodit do školy. Některým z vás ještě chybí
nějaké kvízy, dodělejte si je prosím. Vy, kteří jste už zvládli všechny kvízy, moc chválím. Tento týden
nás bude čekat kvíz z matematiky a i v našem video setkání se budeme věnovat matematice.
ČESKÝ JAZYK: Tento týden se stále budeme věnovat vyjmenovaným slovům po v. Konkrétně se
zaměříme na vyjmenovaná slova : VYDRA – VÝR – VYŽLE. Příbuzných slov je jen velmi málo. Jen si
dejte pozor na slova stejně znějící : výr / sova /
vír / točivý pohyb /
výří / patřící výrovi/

-

víří / točí se – listí ve větru/

Pracuj v PS na straně 60.
Budu ráda, když se podíváš na tento odkaz a budeš si vyjmenovaná slova procvičovat:

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea284091c113
MATEMATIKA: V matematice budeme procvičovat. V učebnici na str. 77/5 máme dřívkovou
geometrii, použij špejle nebo párátka. V PS budeme pracovat na str. 23. /Úloha 23/5 je dobrovolná/
Procvičuj si písemné odčítání:
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ea28695e84b3
ANGLICKÝ JAZYK: Tento týden budeme stále pracovat s už známými slovy. Poslech vám opět pošlu na
mejl. Bude to poslech č. 91, podívej se v učebnici na str. 44. Poslechni si, zkus si přečíst a přeložit.
Dále pracuj v PS na straně 39/1 Určitě si vzpomenete na naše říkanky :“ LOOK AND SAY AND CLAP
WITH ME..“ Poslechni si novou říkanku – a opakuj. č. 87
PRVOUKA : V prvouce pracujte na zadaném úkolu z minulého týdne. Nezapomeňte mi obrázky poslat
do 30. dubna. Pracuj v PS na str. 38. Pokud sis vybral kreslení obrázků – oblékání lidí, můžeš úkol č. 5
vynechat.
ČTENÍ – BUBLINA: Vyber si nějaký článek, přečti si a splň úkoly. V písance si napiš 1 – 2 stránky.
Věřím, že vše zvládnete hravě, kdybyste potřebovali pomoci, klidně mi napište. Mějte se moc hezky.
S pozdravem p. uč. Lucka Bernátková

