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)
Milí druháčci,
Zdravím vás v novém týdnu a posílám několik úkolů pro vás. Doufám, že vše hravě zvládnete.
Kdybyste něčemu nerozuměli, klidně mi napište na : lucie-bernatkova@zsbrantice.cz

ČESKÝ JAZYK : Tento týden se ještě budeme věnovat párovým souhláskám, pracujte v PS na str.
65/19, dále na str. 66/ 2, 3. Dále pracuj v učebnici na str. 71 / vyber si alespoň 2 cvičení.
ČTENÍ : Čtěte si každý den svou knížku. Také si přečtěte v čítance na str. 102 – 104. Odpovězte na tyto
otázky a své odpovědi zašlete na můj e- meil – do pátku 19. 3.
1.
2.
3.
4.

Co si přáli Křemílek a Vochomůrka?
Jakou písničku zpívali Křemílek a Vochomůrka?
Jak se jmenovala žížala z pohádky?
Jaká květina jim vyrostla?

PÍSANKA: str. 5 – 7

MATEMATIKA: Budu velmi ráda, pokud si budeš denně procvičovat násobení- nabízím zde 3 odkazy:
https://wordwall.net/cs/resource/12375196/n%c3%a1soben%c3%ad-3-4-5
https://wordwall.net/cs/resource/12209297/n%c3%a1soben%c3%ad-2-3
https://wordwall.net/cs/resource/12557906/n%c3%a1soben%c3%ad-%c4%8d%c3%adslem-6
Do násobilkové tabulky / PS za str. 74/ si dopiš násobky čísla 6, kontrola je zde:
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60
Dále pracuj v PS str. 71/4, 72/ 1, 3, 4

PRVOUKA : Zájmy a koníčky : Pracuj v PS na str.39
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ANGLICKÝ JAZYK: Minulý týden jste si opakovali číslovky, na tomto odkaze si ještě můžete číslovky
procvičit, podívat se, jak se čísla píší slovem:
https://wordwall.net/cs/resource/1879402/matching-numbers-words-20
Podívejte se na toto video,/ PŘÍBĚH/ je to důležité k naposlouchání správné výslovnosti, tento týden
se seznámíme s novými slovíčky : write = psát, speak = mluvit, count = počítat, listen = poslouchat,
read = číst.
https://mywowenglish.com/cs/library/orange/unit1
Pracuj v PS na str. 5 / Zapiš čísla /
Mějte se moc hezky, s pozdravem Vaše paní učitelka Lucie Bernátková

