Milí rodičia a deti,
tak rozhodnutie o nástupe do školy je už definitívne. Zadám Vám tu úlohy na celý týždeň a potom už len víkendové. Hádam sa už nič neudeje, čo by zmenilo toto vyhlásenie. Poprosím Vás, nech mi prinesú všetky práce a projekty, ktoré urobili počas karantény.
Ďakujem.

PDA:
nové učivo Rast rastlín a Význam poľných plodín – str. 58 – 59- preberieme naraz obidve témy, pretože rozvádzať tieto témy nie je potrebné – pri obidvoch látkach si prečítajú palubný denník, aj úlohy
na str. 58, cv. 1 – doplnia správne slová, potom doplnia ešte dole poznámky pri jednej, aj druhej látke
do malého zošita si napíšu tieto poznámky:
nadpis Rast rastlín (farebne)
              -rastliny počas života rastú zo:
                semien
                pôvodných koreňov rastlín ( púpava, petržlen...)
                hľúz (zemiak, gladiola...)
                cibúľ (cibuľa, tulipán, snežienka...)
          
           Význam poľných plodín
               -poľné plodiny sú rastliny vypestované na poli, z ktorých     
                máme úžitok – ľuľok zemiakový (zemiak)
                                           repa
                                           pšenica ozimná
vypracujú  krátky projekt o niektorej z týchto plodín

VLA: 
	zopakovať, čo je mapa, farby na mape

nové učivo Pohoria na mape – str.38 – 39 – prečítať si o pohoriach a prezrieť si to na mape a vyhľadať aj nejaké pohoria, vrchy – hľadajú podľa farby
vypracujú úlohy na str.39
do malého zošita si napíšu poznámky:
nadpis Pohoria na mape (farebne)
              -pohorie je skupina vrchov pokryté lesmi, pasienkami, 
               kosodrevinou a skalami
             -na mape sú vyznačené tmavohnedou až svetlohnedou  
              farbou
            -najvyššie pohorie na Slovensku sú Vysoké Tatry
            -najvyšší vrch je Gerlachovský štít
           -pohorie v našom okolí – Branisko

MAT:
zopakovať príklady na násobenie a delenie a na zaokrúhľovanie
nové učivo Práca s tabuľkami a grafmi – U str.68 – na jednoduchých úlohách na tejto strane im vysvetliť zapisovanie do tabuľky a čítanie z grafov – cv.1 a 4 – písomne, ostatné cvičenia ústne
	PZ str. 50, cv.1 – 3 (cv.4 a 5 – nepovinné)
	PZ str. 51,52,53 – celá
vypracovať v strede PZ na str.4  TEST 4

ČÍT:
čítať ľubovoľnú knihu
 


