Meno:

18.01. - 22.01.2021

Pondelok
Matematika:

Z matematiky si vypracuj: učebnica str. 26/ 4 a 8.
MAT: 26/ 4 - spočítaj koľko je riadkov a koľko je stĺpčekov a vynásob tieto čísla, napr. 5
stĺpčekov a 3 riadky; 5.3=15.
MAT: 26/ 8 - pracujete podľa vzoru, ktorý tam je pekne vysvetlený.
Vlativeda:

Do zošita si vypíš len tie objekty, ktoré sa nachádzajú v tvojej obci Ihľany: drogéria, lekáreň,
kino, potraviny, obecný úrad, farský úrad, autoservis, plaváreň, cintorín...
Skús k nim do zošita pridať ešte aj iné objekty, ktoré sa v tvojej obci nachádzajú.

Utorok
Slovenský jazyk:

Vypracuj si 37/29. Slová prepíš do zošita a doplň i, í, y, ý. Doplň
správne slovo. Všetko prepíš do zošita:

Slová: mince, vitamíny, myšiak, milý, myslieť, myš,
Drobné kovové peniaze.
Drobný hlodavec.
Používať rozum.
Ovocie a zelenina.
Príjemný.
Dravý vták.
Čítanie

Prečítaj si ešte raz Dievčatko so zápalkami a Pipi Dlhá Pančucha.
Do zošita zo SJL napíš 5 viet o tom aká je podľa teba Pipi a 5 viet o tom, aké je podľa teba
Dievčatko so zápalkami.
Vypracuj z pracovného zošita (Čítanka) stranu 27.

Prekresli vločky

Streda
Anglický jazyk

Zopakujme si: in, on, under.
Napíš správne slovo:
podv-

na -

Vypracuj si pracovný list. Rovnakou farbou vyfarbi slová, ktoré majú rovnaký význam.

Štvrtok
Prírodoveda

Do zošita z prírodovedy si napíš poznámky:
Objem a hmotnosť
Každá látka zaberá objem - určitú časť priestoru. Každá
vec má svoju hmotnosť.
Objem a hmotnosť predmetov môžeme merať a porovnávať.
Matematika

Vypracuj si z MAT - 27/7.
Pracovný zošit z MAT - 32/3.

Piatok
Slovenský jazyk

Prepíš si text do zošita. Farebne podčiarkni vybrané slová alebo príbuzné slová.

Zmija zmizla. Mamička sa milo usmieva. Myslím často na Milku. Umyjem si
ruky mydlom. Mysľou mi prebehla pekná myšlienka. Myšiak je dravý vták.
Hmyz mi poštípal ruku. Kukučka je hmyzožravec.
Opäť si všetko doma poctivo vypracuj. Nezabúdaj, že neoddychujeme ale
naďalej sa učíme, aby sme boli úspešní keď sa opäť vrátime do školských lavíc.
Dávajte pozor na seba a svojich blízkych. Buďme hlavne zdraví! :)
Vaša tr. pani učiteľka :)

