3.B SAMOŠTÚDIUM 6.4.2021 – 9.4.2021
MAT – Mgr. Čakajdová lubicacakajdova@gmail.com
NEJ – Mgr. Ondrušová
NEJ - Mgr. Nováčiková
RUJ - PhDr. Bohilová
Pracujeme s učebnicou Raduga 2, kapitola 2 „На занятиях“
- Pripravujete sa vlastným tempom na test z tejto lekcie:
slovná zásoba str.28, gramatika predložkové väzby str.32, skloňovanie opytovacích zámen str.35,
skloňovanie podstatných mien str. 37, 40
Termín oznámim.
- Informácia pre tých, ktorí sa nepripojili na online hodinu 23.3. 2021 a neodpovedali z témy o škole,
nech sa ozvú mne na mail a dohodnú si termín odpovede.

SJL – Mgr. Janoušková
ANJ - Mgr. Rybanský
OBN – Mgr. Chudá
Pekný deň i veľkonočné sviatky, tretiaci.
Tento týždeň, podobne ako minulý máte voľné dni a pretože budeme v ďalšom týždni preverovať
vedomosti , nezadávam vám nové učivo. Využite voľno na preopakovanie vedomostí,
zosumarizovanie celkov.

IKT – Ing. Beková
EKN – Ing. Vichnarová
HGM - Ing. Ičová
Téma: Manažment ako rozhodovací proces
Učivo bolo zaslané žiakom do spoločnej skupiny na messengeri. Učivo bolo vysvetlené a vyskúšané na
predchádzajúcich online hodinách.
Úloha:
- vypracujte zadanie na tému rozhodovanie
- popíšte problém a jeho možnosti riešenia
- postupujte podľa jednotlivých fáz rozhodovacieho procesu
- min. rozsah práce je 33 riadkov, text veľkosti 12, nadpis 14
Prácu odovzdať na email daniela.icova7@gmail.com do 8.4.2021

GCR – RNDr. Žiarna
TSV – Mgr. Gráčik
ODV – Ing. Galko
Ani sme sa nenazdali a máme tu ďalšie sviatky, sviatky jari a to je „Veľká noc“
Vašou úlohou bude nasledovné:
1. Zostaviť veľkonočné slávnostné Menu (v rátane nápojov)
2. Vypísať jedlá, ktoré počas sviatkov konzumujete, budem rád, ak to budú aj netradičné jedlá, ktoré si
Vaša rodina zachovala od svojich príbuzných
3. Recept na veľkonočného baránka (Váš domáci) aj s fotodokumentáciou
4. Fotodokumentáciu Vašej domácej výzdoby
Aj keď tohtoročne sviatky budú opäť v neželanom režime, želám Vám, aby ste ich prežili
radostne v kruhu rodiny, „babám“ veľa vody, aby kvitli do krásy, „chalanom“ veľa vajec, veriac,
že sa čoskoro opäť stretneme...
s pozdravom E. Galko
Úlohy zaslať do 7.4.2021

