Milí rodičia a detváky,
naša karanténa a domáce vyučovanie sa, podľa správ, zrejme blíži ku koncu. Momentálne neviem posúdiť, či je to dobre, aj keď sa Vás už nemôžem dočkať. Takže ešte kým sme doma, tak ideme na to. Toho týždňa ste mali trochu pauzu, lebo každý si ju už čerpal, len my nie. Ale pauza končí  a je čas na prácu .

PDA:
uzavreli sme kapitolu o živočíchoch a prechádzame na učivo o rastlinách – Životný cyklus rastlín – str. 56-57 – v tejto téme ide o to, vysvetliť deťom, ako sa rastlina vyvíja a mení od semienka až po „dospelú“ rastlinu a o dĺžku života rastlín, že nie každá má rovnakú dĺžku života
opäť si prečítajú palubný denník a potom majú dĺžku života pekne vysvetlenú na porovnaní rastlín s rozličnou životnou dĺžkou v cv.2 na str. 56
	vypracujú úlohy na str. 57
	do malého zošita nech si napíšu farebne nadpis RASTLINY a podnadpis Životný cyklus rastlín
     -cyklus rastliny: semeno, klíčenie, rast, kvitnutie, opelenie,     
       tvorenie semien, starnutie a odumretie
    -dĺžka života rastlín: trváce – dlhšie žijúce
                                        jednoročné a dvojročné – kratšie žijúce
  ( môžu si do zošita nakresliť alebo nalepiť obrázok trvácej 
   a jednoročnej rastliny a napísať, aká je to rastlina)

VLA:
dúfam, že časovú priamku ste zvládli a nerobilo Vám to nejaké vážne problémy
nové učivo Slovensko na mape – str. 36 – 37 – zopakovať svetové strany na mape – vysvetliť im pojem mapa a farby na mape (myslím  lebo sa môžu zahrať s mapou, že im budete dávať vyhľadávať nejaké mestá a budete ich navigovať, či majú ísť dole na juh, atď....
	vypracovať str. 37

MAT:
stále prepočítavať príklady na násobenie a delenie
	U – str. 66, cv. 1 – 8 – bolo by dobre, aby tieto príklady prepočítali sami, taktiež niektoré zo slovných úloh z cv. 11
	PZ str. 46, 47 -  celá, sami
„nové“ učivo Zaokrúhľovanie čísel na tisícky – U str. 67 – opäť si napíšu do malého zošita farebne nadpis a tiež si napíšu farebne vzory zaokrúhľovania
                                              
                           3 214  =  3 000 (= nech napíšu s bodkou)

                          3 814   =  4 000
U str. 67, cv. 1 – písomne, cv.2,3 – nepovinné
PZ str. 48,49 cv.1 – 3, cv. 4,5 – nepovinné

SJL:
v daných vetách podčiarknu červenou farbou podstatné mená, zelenou prídavné mená a hnedou zámená:
On bol včera v záhrade.
Ten pes je veľmi pekný.
My sme sa vrátili z vychádzky unavení.
Policajti naháňali rýchlych zlodejov.
U str. 96, cv. 7  - prečítajú cvičenie a vypíšu farebne vyznačené slová – zámená
farebne si odpíšu poučku
	U str. 96, cv.8,9 – ústne, cv. 10,11 - odpíšu, podčiarknu zámená
	U str.97, cv. Diktát, Opko-Hopko b), 1 prst a)b),  2 prsty – písomne, cv.12 – ústne
	napísať do zošita farebne nadpis Opis pracovného postupu – prečítajú si str. 98 – 99 a podľa vzoru týchto cvičení napíšu do zošita recept na koláč alebo hocijaké jedlo s postupom

ANJ:
ústne nech odpovedia na dané otázky:
Have you got a dog? 
Do you like apples? 
Where are your pencils?
Has your mum got  long hair?
Has your father got a red car?
nové učivo L10 – The space rocket – slovná zásoba – str. 102
look (luk) – pozerať
come (kam) – prichádzať
go (gou) – ísť
jump (džamp) – skákať
fly (flaj) – lietať
sit – sedieť, sadnúť
moon (mun) – mesiac
space suit (spejs sjut)- skafander, oblek kozmonauta
	U – str.103,cv.2 – prečítať, preložiť text
	PZ – str. 92, cv. 1 – správne priradiť písmená k obrázkom, do zátvoriek budem dávať riešenia iba pre rodičov. Najprv si spolu prečítajte a preložte vety. 

Sit down! Sadni!
Fly! Lietaj/te!
Look! Pozri!
Go to the window. Choď k oknu.
Come here! Poď sem/tu!
Jump! Skoč!
( 1C, 2D, 3E, 4A, 5F, 6B)
	PZ – str.92, cv.2 – hľadajú páry, dopíšu slová do párov

(1 dog, 2 man, 3 sun, 4 pen, 5 girl, 6 chair)
	PZ – str.93, cv.1 – kreslia čiary, ktoré veci patria do domu a ktoré na cestu, potom ich v cv. 2 napíšu na riadky – 1. stĺpec čo je na ulici/ceste, 2.stĺpec čo je v dome
	do malého zošita si farebne napíšu nadpis  I can / can´t – viem,neviem ( potom si tiež farebne napíšu to, čo je hrubým písmom, ostatné modrým perom)

I can jump. – Viem skákať:
I can´t fly. Neviem lietať.
Can you read? Vieš čítať?
	U – str.104, cv.1 – písomne tvoria vety podľa vzoru
( 1 The frog can jump. 2 The girl can sing. 3 The boy can draw. 4 The bird can fly. 5 The girl can read.)
U – str. 104, cv.2 – utvoria otázku a odpovedia na ňu kladne alebo záporne podľa vzoru

( 1 Can it sing? Yes, it can.
  2 Can it read? No, it can´t.
  3 Can it jump? Yes, it can.
  4 Can it draw? No, it can´t.
  5 Can it fly? Yes, it can.
  6 Can it write? No, it can´t.)
U – str. 105 – prečítať a preložiť obidve cvičenia
(Can we cross the road? Môžem prejsť cez cestu?
Then look! Potom pozri!
Then listen! Potom počúvaj!
OK. Can we go now? Teraz môžem ísť?
No. Wait! Nie. Čakaj!
All right. Now we can go. V poriadku. Teraz môžeme ísť.
	cv.2 ( Stand up! Sit down! Vstaň! Sadni!

          Turn around! Zatoč sa dokola!
          Clap your hands and sit down! Zatlieskaj a sadni!
	PZ str. 94, cv.1,2 – vypracujú podľa vzoru
	PZ str.95, cv.1 – k vetám napíšu yes alebo no podľa toho, či je veta pravdivá a potom na riadky napíšu správne vety

( 1 yes, 2 no, 3 no, 4 no
 správne vety: 2 Look. Then cross.
                          3 Stop. Then listen.
                          4 Stop. Then cross.
cv.2 – napísať správne poradie slov – v slovenčine má byť: Stoj! Pozri! Počúvaj! Prejdi! – napíšu to v angličtine
cv.3 – doplniť do viet (1 Stand, 2 Sit, 3 Clap, 4 Turn)

ČÍT:
čítať knihy a zreprodukujú Vám, o čom čítali

Viem, že je toho na Vás už veľa, ale dúfam, že to už nejako dobojujeme. 
Príjemnú prácu, veľa síl a trpezlivosti.
S pozdravom Vaša triedna 
Opäť pozrite aj na stránku bezkriedy.
 






