Vážení rodičia, milé detváky,
„určite“ ste radi, že sa Vám opäť ozývam na tejto stránke . Dozrel čas na zadanie ďalších úloh. Tak ideme na to. Doteraz Vám to krásne išlo, samozrejme vďaka úsiliu Vašich rodičov a jasné, že aj Vás, mojich tretiačikov. Dúfam, že takto nám pôjde aj naďalej.

PDA:
ideme na nové učivo Obojživelníky – str. 50-51 – prečítať si Palubný denník, vypracovať ho, ako sme to robili v škole. Prečítať o skokanovi hnedom a vypracovať tieto 2 strany
	na stránke bezkriedy bude opäť testík, ale z učiva o plazoch – prosím vypracovať sami

VLA:
nové učivo Jar a premeny Jurkovej a Katkinej obce – otočiť vlastivedu zozadu a na str. 2- 3 – prečítať otázky – ústne na nich odpovedať
vypracovať PL na str.10 o jari
	tentokrát Vám zadám aj vypracovať projekt – SAMI – vybrať si nejakú kultúrnu pamiatku, nalepiť alebo nakresliť obrázok, napísať, čo to je a ešte nejaké 2 vety o nej – môžete to odpísať z nejakej knihy alebo internetu (potom mi to odfoťte a pošlite na messenger



MAT:
prichádzame na „nové“ učivo Zaokrúhľovanie čísel na stovky – U str.61- my sme už preberali zaokrúhľovanie čísel na desiatky, len im to bude potrebné pripomenúť, lebo určte zabudli. Myslím si, že problém s tým mať nebudú, lebo pekne to vedeli. Dobre to máte vysvetlené v učebnici na uvedenej strane. Najlepšie je im to ukázať na číselnej osi
vypracujú v U na str. 61, cv. 1, potom PZ str. 32 – 33 – celé strany
PZ str. 31 – iba ak chcú na pobavenie – nie je povinná
ak toto budú mať zvládnuté, môžete prejsť na Štvorciferné čísla – U str.62 – do malého zošita si napíšu nadpis a jedno štvorciferné číslo farebne do stredu, dbať, aby medzi tisíckou a stovkou bola malá medzera a napíšu, kde sú tisícky, stovky, desiatky a jednotky
4 683

          tisícky                 stovky           desiatky                 jednotky

do zošita nech si sami napíšu čísla od 0 do 10 000 po tisíckach
potom im ústne dajte počítať, napr. od 1 000 do 2 000 po stovkách, od 4 000 do 5 000,atď., potom po desiatkach, napr. od 2 140 
do 2 250... a nakoniec po jednotkách
	vypracujú v U str.62, cv.1 – 4, 6
 PZ str. 34, cv. 1,2, 4 (cv.3 – nerobia, lebo potrebujú komentár, cv.5 – môžu, ale nemusia)

	PZ str.35 – celá strana

SJL:
zopakovať, čo sú prídavné mená, ako sa na ne pýtame, uviesť príklady, to isté o podstatných menách + rozdelenie podstatných mien
U – str. 88, cv.2 – ústne
U – str. 89, cv.3,4,7,8,9 – ústne
U – str. 89, cv. 5,6 – písomne + str.90, cv.10,11,16, ostatné z tejto strany ústne, len cv.17 nerobia

ČÍT:
tak ako som Vám napísala minule 
ANJ:
nová lekcia U str. 92 – 93 Miss Silver – nové slovíčka z cv.1 – prečítať text, preložiť – pozor neprekladajú všetko doslovne, napr. Come on! Up the stairs! (Poďme! Hore schodmi alebo po schodoch!) 
	U str.94 – sloveso „have got“ v 3.osobe jednotného čísla (pozor! toto je informácia iba pre Vás, pretože tieto vedomosti ešte nemajú zo sloven. jazyka. Oni sa to naučia ako nové slovíčka a napíšu si to takto do zošita:
Sloveso „mať“
 She has got =She´s got  - Ona má
He has got = He´s got – On má
Has he got? – Má on...?
Has she got? – Má ona...?
Yes, she/he has got. Áno, ona/on má.
No, she/he hasn´t got. Nie, ona/on nemá.
(potom napísať ešte tieto vety – preklad – pomôžte im s tým – VĎAKA)

On má psa. (Tu Vám napíšem správne riešenie, ale oni nech sa snažia s Vašou pomocou.) He has got alebo He´s got a dog.
Ona má modré pero.  She has got alebo She´s got a blue pen.
Ona nemá štyri ceruzy. She hasn´t got four pencils.
On nemá sedem lôpt. He hasn´t  got seven balls.
PZ str.82, cv.1 – napísať čísla
PZ str. 82, cv.2 – spočítajú a napíšu ( napíšem správne riešenia, ale iba pre Vás) 1 – máte
                      2 – eleven insects
                      3 – twenty lemons
                      4 – fifteen books
                      5 – twelve hats
	PZ str. 83, cv. 1 – nakreslia čiary, čo patrí na tanier a čo do krabice
PZ str.83, cv. 2 – slová z rámčeka napíšu, čo patrí na tanier a čo do košíka

PZ str.84 – celá – vypracovať podľa vzoru
TAK HÁDAM NIE JE TOHO VEĽA, AK ÁNO, KONTAKTUJEME SA. 
PRÍJEMNÉ BEZPROBLÉMOVÉ UČENIE.

VAŠA TRIEDNA. 

P.S. PL opäť „vyhodím“ na stránku bezkriedy.

