Dobrý deň, milé mamky,
tak opäť začíname ďalší týždeň výuky touto formou. Dúfam, že sa situácia začne otáčať k lepšiemu, aby sme mohli vyučovať prezenčne. Znova nájdete úlohy na školskej stránke, ďalšie veci na bezkriedy, niečo na messengeri a na wocabee. Ja Vás budem informovať, kde dané materiály nájdete.
Ďakujem.

MAT:
	stále sa budeme venovať písomnému sčítaniu a odčítaniu, samozrejme nezabúdajte im zadávať aj príklady na násobenie a delenie, aby nezabudli násobilku. Geometrii sa budeme venovať až po nástupe do školy.
	U – str.35, cv.1 – 3, 4 – vypočítajú sami a skontrolujú na kalkulačke

U – str. 35, cv. 6 -8 – ústne
	U – str. 36, cv. 1, 4, 5, 6, 10, 11 – ústne
U – str. 36, cv. 2, 3, 7 – písomne
PZ – str. 9, 10, 11 – celé, pri príkladoch s kalkulačkou počítajú ozaj s kalkulačkou. V PZ nech počítajú sami, iba keď niečo nebudú vedieť sa opýtajú

SJL:
	do zošita nech si farebne napíšu nadpis Výslovnosť spoluhlásky „v“ a tiež farebne si napíšu 3 spôsoby výslovnosti spoluhlásky „v“ (opäť Vám pošlem aj video k tomu na messenger) – ústne si prejdú celú stranu 54

U – str.55, cv. 5, Opakujme si, A, C, cv.B – ústne
U – str.56, cv. 1b), 3a), cv.2 – ústne
	U – str. 57, cv.6a), prezrieť si pojmovú mapu o spodobovaní
znova pošlem nejaké testíky na bezkriedy a PL na messenger

VLA:
	prechádzame na PZ 2
	U – str.2 – Od Dunaja po Hornád – len si prečítajú, o čom sa budeme učiť v tomto PZ

U – str.3 – 5 – Podunajská rovina – postupujú ako pri predchádzajúcich látkach, nezabudnúť na prácu s mapou
poznámky k tomu pošlem na školskú stránku

PDA:
	U – str.56 – 58 – Krv, cievy a krvný obeh – minule som Vám aj k tomu poslala prezentáciu, pošlem Vám nejaké PL k tomu
	vypracujú aj úlohy na týchto stranách


ČÍT:
	U – str.71 – do zošita farebne napísať, čo je kapitola a ukázať im to v nejakej knihe, čo to je
	U – str.73 – Stolček, str.78 – Žuvačka pre oči + ústne odpovedať na otázky za básňou
	ďalej čítať knihy


Nehnevajte sa ANJ Vám pošlem až zajtra. Hlboko sa ospravedlňujem.
Pekný večer Vám všetkým.
                                                Vaša triedna
 

