
Úlohy pre 1.A, 11.5. – 15.5.2020 

12.5. o 9:30 online vyučovanie  

13.5. o 11:00 online vyučovanie ANJ 

Čítanie: 

Čítanka str. 26-33, čítať príbehy po častiach. 

Písanie:  

Zošit Písanie č.3: str. 18-23. 

Zošit Písanie č.4: str. 2-3.  

Do malého zošita napísať paličkovým písmom odpis básne Prvé obrázky, Čítanka str.31.  

Prvouka:  

Rastliny – PZ str.39.  Do zošita napísať:  

                   Rastliny 

- rastú, 

- vyvíjajú sa,  

- rozmnožujú sa. 

Napísať 3 rastliny, ktoré ste videli na prechádzke.  

Anglický jazyk: 

Pracovný zošit: str. 59 - 63 – vystrihnúť postavičky a pripevniť na špajdľu. Odložiť na budúci 

školský rok. 

Program Alf –  vypracovať cvičenia na precvičovanie učiva. 

Opakovať slov. zásobu za celý školský rok pomocou kartičiek, prípadne z učebnice. 

Matematika  

Zbierka úloh - str. 54-55. 

PL- slovné úlohy.  

Do malého zošita vypracovať úlohy z PL.  

 

Priebežne čítať knihy – zaznačovať počet prečítaných kníh od Knihometra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovné úlohy 

1. Na lúke za domom sú krásne pastviny. Pasú sa tam kone. Čiernych koní je 14 a hnedých  je o 8 

menej ako čiernych koní. Koľko hnedých koní sa pasie na pastvinách? 

 

Čiernych                ______ 

Hnedých menej o _______ 

Hnedých              _______          výpočet:_____________________________ 

 

Odpoveď:_____________________________________________________________________ 

 

2. Stará mama mala v záhrade krásne červené ruže. Tri dala vnučke Emke. Osem ruží zostalo 

v záhrade. Koľko ruží bolo predtým v záhrade? 

 

Emke     ______ 

Zostalo  ______ 

Bolo      ______                výpočet:__________________________________________________ 

 

Odpoveď:______________________________________________________________________ 

 

3. Janka má náramok z 8 zelených , 7 oranžových a 4 žltých korálikov. Z koľkých korálikov má 

Janka náramok? 

Zelených       ________ 

Oranžových  ________ 

Žltých           ________ 

Spolu           ________        výpočet:____________________________________________________ 

Odpoveď:_________________________________________________________________________ 

 

4. V školskom klube bolo 17 detí. Niekoľko detí odišlo domov a v klube zostalo 6 detí. Koľko detí 

odišlo domov? 

Bolo   _______ 

Zostalo ______ 

Odišlo_______               výpočet:_____________________________________________________ 

Odpoveď:________________________________________________________________________ 

 

 

 



Práca do malého zošita z matematiky 

Čítaj pozorne. 

Počítaj tak, ako minulý týždeň. Počítaj postupne zadané úlohy do malého zošita z matematiky. Príklady píš 

do zošita sám.  

 

1. V každej štvorici čísel, odčítaj od najväčšieho čísla najmenšie. Zvyšné dve čísla sčítaj. 

 

a) 13,5,7,17                                        b) 15,19,4,3                                      c) 7,11,16,5 

d)  14,12,4,8                                           e) 10,7,6,20                                      f) 20,6,12,8 

                                        Vzor: a) 17-5 = ______,  13+7=_____ 

 

2. Vyrieš úlohy. Píš iba príklady. Odpovede nemusíš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vzor: a) 13+6=______,    b) ________________ 

 

3. Vypočítaj a napíš aspoň tri riešenia nerovníc. (Podobné úlohy sme už riešili v škole ). 

 

            17 

Vzor: 8+9 < n   18, 19, 20 

 

6+5 > e   ____________                                               9+4 < v  _______________ 

 

13-6 < m  ___________                                               18- 13 > a ______________ 

 

15+5 > r ____________                                               14- 8 < g _______________ 

 

 


