Dobrý večer, milé mamky, 
tak tento týždeň opäť ideme dištančnou formou. Hneď v úvode Vás poprosím, aby ste mi úlohy posielali do piatku najneskôr do 21. hodiny. Dnes som sa dostala k úlohám na ďalší týždeň až večer, pretože celú sobotu, nedeľu som riešila prichádzajúce úlohy, v niektorých prípadoch po niekoľkých výzvach. Viem, že situácia je veľmi ťažká, zložitá, ale verím, že spoločnými silami to zvládneme.
Ďakujem za pochopenie.

MAT:
	znova si dovolím pripomenúť, aby pri písomnom sčítaní a odčítaní si dali záležať na podpisovanie čísel pod seba
	U – str.33, cv. 7,8,10,11 – ústne; cv.9 – písomne

U – str.34, cv. 1,2,4,5,7 – písomne
	PZ – str.4 (okrem cv.4); str.5,6,7,8 – celá

SJL:
	pri učive o spodobovaní Vás poprosím, aby si pri slove, v ktorom si nie sú istí, aká spoluhláska sa píše, aby si tvorili stále iný tvar slova (napr. dedko – dedo, zub – zuby,...)
	U – str.51, cv. 7 – ústne
	U – str.51, cv. 8 – 10, diktát nech odpíšu a oznámkujte im ho

U – str.52 – Spodobovanie na hranici slov.. – toto učivo je veľmi ťažké a keby ste aj neviem, čo robili, tak si nezapamätajú prípady, kedy dochádza a nedochádza k spodobovaniu. Je to pre nich úplne abstraktné  a ťažko zapamätateľné učivo. Prečítajte si s nimi teoretickú časť, vysvetlite im to podľa príkladov a prejdite s nimi cvičenia 3 – 5 na str. 53 ústne
	U – str.53, cv. Opakujme si,  cv.B ( nemusia písať do zátvorky iný tvar dopĺňaného slova)

opäť Vám zadám PL na messenger a nech si vyberú jeden stĺpec
	tiež si pozrite na bezkriedy

VLA:
	postupujete ako pri predchádzajúcich látkach; dôležitá je práca s mapou

U – str.83 – 85 – pri učive o Bratislave nech si pozrú prezentáciu na bezkriedy;  opäť vypracovať úlohy pri tomto učive
	U – str.86 – 88 – Opakovanie od Tatier k Dunaju – poprosím Vás nech to vypracujú sami, môžu si pomáhať učebnicou
na bezkriedy nájdu testík
k učivu o Bratislave Vám pošlem na školskú stránku poznámky

PDA:
	na bezkriedy si pozrú prezentáciu Obehová sústava a tak prejdú k učebnici k učivu Tep
	str.54 – 55 – Tep – prečítajú Zápisník detektívov, vypracujú úlohy 


ČÍT:
	Vranka Danka a najcennejšie veci na svete – str.64 ( v ich čítankách možno bude na inej strane) – prečítať, ústne odpovedať na otázky za textom

do zošita na písať, čo je odsek ( mali by to vedieť)
ďalej pokračovať v čítaní kníh – značiť si, ktoré knihy už prečítali


ANJ Vám opäť pošlem v priebehu pondelka.

Na školskú stránku Vám zasielam aj polročné práce z MAT a SJL. Prosím Vás dajte im ich vypracovať, aby sme vedeli, kde majú medzery. 
Ďakujem. 

Pozdravujem všetky deti, samozrejme aj rodičov a rodičom  prajem pevné nervy. 

                         Vaša triedna
  

 



