Vážení rodičia, milé detváky,
prehupli sme sa do ďalšieho týždňa našej izolácie, takže úlohy a učenie opäť bude vo vašich domovoch. Ale keď sledujete situáciu, tak sa zrejme ešte do konca školského roka uvidíme. Hádam bude všetko v poriadku.
Tak ideme na to:

PDA:
skončili sme učivo o stavovcoch, nasleduje učivo o bezstavovcoch Živočích bez vnútornej kostry na str.54 – 55
prečítajú si cv.1 na str.54, doplnia prirovnania a prečítajú si palubný denník, tiež o babôčke pavookej a slimákovi záhradnom
	vypracujú úlohy na str. 55
na zhrnutie učiva o živočíchoch vypracujú PL na str. 71

VLA:
nové učivo Časová priamka str. 34 – poprosím Vás vysvetliť im to na Vašich rodinách, tak ako je ukážka v učebnici
	prečítajú si učivo pod ukážkami
vypracujú úlohy na str. 35 – v úlohe 1b) si môžu vymyslieť, pretože tento rok nemáme žiadne akcie od marca; 
v cv.2 prispôsobia rodinných členov svojej rodine
do malého zošita nech si napíšu farebne nadpis a urobia 2 časové priamky ( 1. časová priamka z Vašej rodiny a 2. časová priamka 5 budov Spišského Podhradia zoradiť od najstaršej po najmladšiu – ľubovoľné). Ak by bol s tým problém, tak len rodinnú časovú priamku)

MAT:
opakovať a precvičovať násobilku
	U – str. 64, cv. 7, 11 – ústne
                     cv. 8, 9 – písomne
	U – str. 65, cv. 1, 5, 6, 7 – písomne

                    cv. 2, 8 – ústne
	PZ – str. 41 – celá – okrem cv.4

         str. 42, cv. 1;  (cv. 2 – 4 – nie je povinné)
         str. 43 – celá
         str. 44 – celá ( cv. 4 – nepovinné)
         str. 45 – celá 

SJL:
dané slová roztriediť na podstatné mená a na prídavné mená:
skriňa, námorník, špinavé, gorila, vysoká, maličké, pero, zmrzlina, drevený, vankúš, nová, červený, policajt, zelené, srna, tučná
U – str. 93 – Opis predmetu – napíšu nadpis do zošita a prvú modrú poučku
prečítajú si cv. 1 – ústne odpovedia na otázky za textom
napíšu do zošita opis bicykla v cv.3 na základe osnovy – otázok cv.2
prečítajú si 2. poučku a tiež cv. 4,5 – ústne – sú iba informačné
nové učivo Zámená – prečítajú cv. 1 na str. 94, potom poučku v hrubom rámčeku a napíšu si ju do zošita (farebne)
prečítajú text My o vlku... – pokúsia sa v ňom nájsť aspoň jedno zámeno 
opäť si prečítajú cv.2 a vypíšu farebne všetky zámená – sú aj farebne vyznačené – zároveň si prečítajú druhú poučku, nepíšu ju
ústne – str. 94, cv. Viac hláv...., Zasmejte sa
              str. 95, cv. 5,6
	písomne – str. 95, cv. 3

ANJ:
U – str. 99, cv.1 – prečítajú slovíčka a správne doplnia do slovných spojení, pozerajú na obrázok
(riešenie – iba pre rodičov:  a purple flower, a yellow pear, a blue table, a red chair, a noisy bird, a quiet frog, a small mouse, a big dog)
	U – str. 100, cv. 1 – prečítajú, preložia a o každom členovi rodiny povedia, kde sa nachádza a čo má. Opäť Vám do zátvorky napíšem správne riešenia, ale iba pre Vás. Také vety by mali tvoriť oni.

( riešenia: Dad is in the garden. He has got a car.
                  Mum is in the kitchen. She has got a cake.
                  Susie is in the in the garden. She´s got an ice cream.
                  Grandma is in the garden. She has got an umbrella.
                  Grandpa is in the garden. He´s got a motorbike.)
	U – str.100, cv. 2 – v tomto cvičení hovoria, kde sa nachádzajú dané predmety. 

( riešenie: A doll is in the bathroom.
                  A cat is under the table.
                  A bird is on the flower.
                  A frog is in the pond.
                  A teddy is on the stairs.
                  A ball is on the sofa alebo in the living room.
                  A boat is in the pond. )
	U – str. 100, cv. 3 – prečítajú a preložia
	PZ – str. 88, cv. 2 – vyberú vhodné slovíčka z rámčeka a doplnia do viet ( riešenie: old, long, little, big, new )
	PZ – str. 89, cv.1 – doplnia slovíčka z rámčeka 

(riešenie: prvé 4 riadky – happy, tall, big, noisy
                  ďalšie 4 riadky – bus, a fast plane, an old motorbike,             
                                                a slow train )
	PZ – str.90, cv. 1 – píšu čísla 

(riešenie: do rámčekov – 18, 17, 13
                  na riadky – twenty, fifteen, eleven )
	PZ – str. 90, cv. 2 – podľa vzoru dopĺňajú slová do viet

(riešenie: 2.veta like cars...fifteen cars
                  3.veta like books...sixteen books
- PZ – str. 90, cv. 3 – podľa vzoru odpovedia na otázky ( súvisí to 
  s cv.2 – He has got fifteen cars.
                She has got sixteen books.)
	PZ – str. 91, cv.4 – prečítajú a vyfarbia podľa zadania
	PZ – str. 91, cv.5 – vyfarbia podľa zadania a potom opíšu ako v cv.4

(riešenie: This is Nina.
                  She has got black hair. It is long.
                  She has got green eyes.
                  She has not got glasses.
vypracujú projekt s názvom: My family – vzor majú v učebnici
 na str. 101 – môžu nakresliť alebo nalepiť celú rodinu a opísať členov ako sa volajú alebo vyberú jedného člena rodiny a opíšu ho podľa vzoru v učebnici

ČÍT:
prečítať z čítanky texty na str. 117 a 118 -119 – k týmto textom zadám aj PL na školskú stránku
no a samozrejme nech čítajú knihy, aké máte doma

Dúfam, že nie je toho veľa. Ak áno, píšte. Prajem Vám veľa trpezlivosti a zdaru pri plnení úloh.
S pozdravom Vaša triedna.

      

