Milí rodičia,
prosím dbajte na plnenie úloh detí! Je v poriadku, ak dieťa nebude vedieť splniť všetky úlohy. Buďte
tam pre deti a zastúpte ma. Pomôžte im, ak to budú potrebovať, poprípade skontrolujte. V prípade
nejasností ma môžete kontaktovať na tel. č., ktoré je uvedené v žiackej knižke alebo cez messenger.
Prajem Vám trpezlivosť, odhodlanosť a hlavne zdravie.

Ďakujem.

4.A
Pondelok 18. 01. 2020
SJL: PL priama reč
MAT: PL – stĺpec 1,2
ANJ: Pracovný zošit - opakovanie slovíčok z lekcie 6 – strana 40 – 43

Utorok 19. 01. 2020
SJL: strana 60/2 – pozoruj!
MAT: PL – stĺpec 3,4
VLA: Poznámky do zošita - Podunajsko

Streda 20. 01. 2020
SJL: strana 61/3, 4
MAT: PL PDA: Poznámky do zošita – Dýchacia sústava

Štvrtok 21. 01. 2020
SJL: Nájdi v čítanke 5 viet s priamou rečou a napíš ich do zošita.
MAT: Napíš do zošita 10 príkladov na násobenie a 10 príkladov na delenie a vypočítaj.
ANJ: Pracovný zošit - opakovanie slovíčok z lekcie 7 – strana 48 – 51
VLA: Podunajsko – naučiť! Ak môžeš, vyhľadaj na internete Podunajsko a pozri, kde sa nachádza.

Piatok 22. 01. 2020
SJL: PL – O rytieroch a dámach
MAT: Vymysli jednu slovnú úlohu na +/sčítanie a druhú slovnú úlohu na -/odčítanie. Pri vymýšľaní si
môžeš pomôž príkladmi z PL - stĺpec 1, 2, 3, 4.
PDA: Dýchacia sústava – naučiť!

SJL

PRIAMA REČ
Priama reč je presný záznam toho, čo niekto povedal. Označujeme ju úvodzovkami alebo pomlčkou.
Uvádzacia veta vysvetľuje, kto slová v priamej reči povedal.
Priama reč

Uvádzacia veta

Napríklad:
„Koľko je hodín?“ opýtal sa.
Priama reč

Uvádzacia veta

Uvádzacia veta

– Potom mi zavolaj! – požiadala mama.

Priama reč

Mamička povedala: „Na večeru budeme mať palacinky.“

1. Vo vetách podčiarkni uvádzacie vety a zakrúžkuj priamu preč. Pozri si príklad.
Príklad:

Ocko sa ma pred večerou opýtal:

,,Umyla si si ruky pred jedlom?´´

Ja som mu na to odpovedala: „Áno, samozrejme!“
„Máš napísané úlohy na zajtra?“ - spýtala sa ma babička.
„Dáš mi cukrík prosím?“ opýtal sa chlapec kamaráta.

VLA

Podunajská rovina
Podunajská rovina je časťou našej najrozsiahlejšej nížiny, Podunajskej nížiny
-

juh západného Slovenska

-

najteplejšie podnebie

-

južná časť rieky Dunaj tvorí súčasne hranicu s Maďarskom = túto oblasť nazývame
PODUNAJSKO

Žitný ostrov
-

riečny ostrov vytvorený riekami Dunaj a Malý Dunaj

-

najúrodnejšia oblasť Slovenska

-

najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe

Gabčíkovo – vodné dielo vybudované na ochranu proti povodniam
Komárno – riečny prístav
Významné mestá: Dunajská streda, Nové Zámky, Galanty, Senec a Šaľa

