Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál,
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Tel: +420 739 478 009 (út: 8:00 – 10:00 a čt: 8:00 – 10:00)

Úkoly pro třeťáčky na dny 29.3. – 31.3.
Milé děti,
duben je už za dveřmi a spolu s ním přijdou i krásné svátky jara, Velikonoce. Tento týden
bude online výuka pouze do středy. Od čtvrtka do pondělí budete mít velikonoční prázdniny.
K Velikonocům nabízím následující odkaz, na kterém můžete vyhledat vše podstatné. Kdo
bude dobře hledat, najde mezi obrázky 10 odkazů. Přeji vám, ať si prázdniny užijete,
odpočinete si a načerpáte sil.
Vaše paní učitelka Lucka
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX1vS63VUFXcrFVmUBDCT0sXNi3X6NQAaDqzsw9XvmDFf_SAlt0ALFbeJGburtpD3JnRuzWcKVHj
mL7ez/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR3pXP82SWbnZ1Co8BgOb6R6S
WlID5qqGVAg374hyBI6l8fGyC6YQHSZogs&slide=id.p
Český jazyk
Pracovní sešit – str.70/1,2,3,4 (cv.4 – Anežčino, Pavlova, myslivcův, …)
Písanka – str.14
Procvičovat vyjmenovaná slova po P můžete tady:
Doplňovačka
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-p-1-uroven/284
Střílečka
https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-p?source=explicitKC#
Matematika
Pr.s. 10/2,3
Prvouka
Uhlí a ropa
Uč.49 - pročíst
Pr.s.41
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Zajímavé video: Jak by vypadal svět bez ropy?
https://www.youtube.com/watch?v=E8TRG2Vv8Tc
Video o uhlí
https://www.youtube.com/watch?v=3n0Sv2yzn24
Informace a doplňovačka – uhlí
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/uhli.htm
Informace a doplňovačka – ropa a zemní plyn
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/ropa.htm

Angličtina
Ahoj třeťáci,
začínáme novou lekci, takže si musíme procvičit i tu předchozí, abychom ji nezapomněli.
Nestihli jsme dodělat poslední stranu v UNIT4, takže si nalistujte stranu thirty-two (32) a za
domácí úkol ji vypracujte. Dejte si třeba jedno cvičení denně. Za tři dny to máte hotové.

Cvičení 1 – doplňte věty o tom, co Steve umí (podle obrázků)
Cvičení 2 – Blobíci Stevovi říkají, aby si s nimi šel hrát. Chtějí po něm různé aktivity.
Vybarvěte bubliny s větami podle toho, kdo je říká. Ale pozor, jsou rozházené!

Například: Steve, let’s ride a bike – bublina je u zeleného Bloba, ale na batohu má lyžování,
takže bublinu nevybarvím zeleně. Kolo totiž drží oranžový Blob.

Cvičení 3 – Napište celé věty podle vzoru a slov v závorce.

