Vážení rodičia,
v prvom rade sa chcem ospravedlniť, že dávam úlohy až dnes, ale nechcem nikoho uháňať. Väčšina z Vás bola za to, aby sa dávalo takýmto tempom, lebo nie všetky mamky sú doma. Komu nevyhovuje tempo napíšte, ale jedinci by sa mali podriadiť väčšine.
Takže dnes Vám opäť zadám úlohy na celý týždeň.

PDA:
nové učivo Ryby - str. 52 – 53 – opäť urobiť Palubný denník a tak prejdú na cv.2 – prečítajú si zadanie a pracujú s textom o kaprovi a šťuke – k otázkam 1 a 2 pod textom o šťuke si nájdu sami odpovede a napíšu ich k otázkam do PZ
	dokončia str.53, cv.3 a doplnia informácie z palubného denníka
vypracujú SAMI!!! projekt o niektorom zo stavovcov, čo sme sa učili. Môžu si vybrať ktoréhokoľvek a opäť môžu lepiť, kresliť.. akou formou chcú a samozrejme napísať pár viet
VLA:
nové učivo Povesti, básne a piesne z obce a jej okolia – str.32 -33 – prečítajú si povesť o Trenčianskom hrade, aj informácie pod povesťou, úlohu 3,4,5 nerobia, ani úlohy pod čiarou
	na str. 33 vypracujú  cv.1,2, ktoré sa viaže k povesti v učebnici
cv.3 – tam napíšu, akú povesť poznajú o našom okolí alebo o hrade, do malého zošita napíšu, aj aké piesne z nášho okolia poznajú 
(aspoň 2 piesne) a ak poznajú nejakú báseň (ak nepoznajú nevadí, nepíšu ju)

MAT:
stále opakovať násobilku
	U – str. 63, cv. 1 (bez číselnej osi), 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 - písomne
	PZ str. 36 – 37 – celá
	U – str.64, cv.1, 3, 4, 6 – písomne
PZ str.38 – 40 – celá

SJL:
zopakovať, čo sú podstatné a prídavné mená
	U – str.90, cv.17 – ústne
prečítať poučku na str.91
	U – str.91, cv.18, 19, 22a) - písomne

       str.92, cv.25, diktát       -//-
	U – str.92 – Opko Hopko, cv. 1,2 prsty – ústne


ANJ:
zopakovať slovíčka a vety typu: On má psa. Ona nemá mamu.

	U – str.95, cv.1 – pomenovávajú po anglicky veci na obrázku
	U – str.95, cv.2 – čítať a prekladať, potom oni po anglicky rozprávajú, aké ovocie alebo zeleninu majú radi
	U – str.96 – nové slovíčka + čítať a prekladať texty na tejto strane
	U – str.97, cv.1 – cv. súvisí s textom na str.96 – z dvojice slov vyberú vždy správne slovo, ktoré sa vyskytuje v texte
	PZ – str.85 – celá – cv.1 – doplnia správne slová z obrázka do viet, pomôže im začiatočné písmeno
                                   cv.2  – napíšu vety pomocou spojky and, poslednú vetu napíšu o sebe, aj nakreslia
	PZ – str.86 – celá – cv.1 – prečítajú krátke texty a deťom na základe textov priradia mená

                                  cv.2 – prečítajú texty, podľa ktorých dokreslia hlavy osobám
	PZ – str.87 – celá – cv.1,2,3 – pomôžu si učebnicou na str. 97 ( slovo thin – tenký, úzky, thick – hrubý, bath – kúpeľ, path – cestička
	PZ – str.87, cv.4 – doplnia dané slová do viet
	PZ – str.88 – celá – cv.1 – zakrúžkovať prídavné mená (fast,long,short, little, black)


ČÍT:
PL z čítania vyhodím na túto školskú stránku

!!! PL a testy na stránku bezkriedy !!!

Dúfam, že nebudete mať problémy s týmito úlohami. Ak áno, tak ma kontaktujte. Vďaka. 

Pekný večer a ešte krajšie ďalšie dni.
I.V.

