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)
Milé děti, mám velikou radost z toho, jak jste šikovní. Musíme ještě vydržet a pracovat doma.
Buďte šikovní a snaživí.
Moc se omlouvám za kvízy, které jsem poslala minulý týden z prvouky a matematiky, neuložilo se
mi zadání a odeslalo se to nedodělané, udělám nápravu a pošlu vám nový odkaz. Děkuji za
pochopení.
27.4. Pondělí
o
o
o
o

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
Čtěte svou vlastní knihu, pěkně nahlas a pak řekněte o čem jste četli
PÍSANKA
Písanka písmenko L viz.video

o MATEMATIKA
o Ps za str. 102 na bílém listě jsou pyramidy, tvým úkolem bude do rámečku s tečkou si
doplnit číslo a vypočítat, jaké číslo doplníš nechám na tobě, snaž se, aby čísla nebyla
stejná ve všech pyramidách. ( 4 pyramidy s tečkou)
o Spodní pyramidy jsou ke cvičení 3 na str. 102 zkus najít jiná řešení. Součet v prvním
řádku nemusí být co největší. ( 4 pyramidy bez tečky)

28.4. Úterý
o
o
o

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
Společná hodina v 10:00 na videohovoru – budu se moc těšit.
PÍSANKA

o

Přepiš slova do bílé písanky – balík, houba, brýle, tabule, beran, obilí,

borovice, zoubek, buk,
o

MATEMATIKA

o
o
o

103/1,2
104/3
ANGLICKÝ JAZYK
Podívej se na nové video příběh U6 Maggie likes Mashed Potato – PS na str. 35 – Steve a
Maggie otevírají novou restauraci a malují menu. Pomoz jim udělat menu. Přečti si první
slovo a namaluj pod něj správný obrázek a slovo spoj s obrázkem, který je vpravo. Poté přečti
další slovo a namaluj a spoj, tak to udělej se všemi slovy.
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29.4. Středa
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
Čtěte svou vlastní knihu, pěkně nahlas a pak řekněte o čem jste četli
PÍSANKA
Dnes nás čeká písmenko G - podívej se na video, jak se to píše
MATEMATIKA
105/ 1,3,4,
PRVOUKA
Jaro a jarní rostlinky – str. 55
Hrášek nebo fazoli již máte zasazenou, tak se o ni pěkně starejte a pozorujte, co se s ní děje.
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny1.htm - vyzkoušej si, jak to zvládáš,
udělej si obě cvičení

30.4.Čtvrtek
o
o
o

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
Čtěte svou vlastní knihu, pěkně nahlas a pak řekněte o čem jste četli
PSANÍ

o

Přepiš do bílé písanky slova: večer, tečka, čelo, čaj, čokoláda, čáp, kočár,

čočka,
o
o

MATEMATIKA
107/1,2,3,

1.5. Pátek
o
o

MATEMATIKA
Společná hodina –nachystej si matematiku 3. díl společně se vrhneme na některá cvičení a
nachystej si papír, budeme počítat příklady.

Přeji vám hodně sil a odhodlání, myslím na vás, Vaše paní učitelka Nikola.

