
Úlohy pre 1.A, 20.4.-24.4.2020 

Čítanie 

Čítanka str. 12 -17, čítať príbehy po častiach. Báseň Umelec – kto chce, môže sa báseň naučiť naspamäť. 

Písanie  

Zošit Písanie č.2 - str.18-21, nácvik písaného písmena V,v.  

Zošit Písanie č.3 - str. 2-5, nácvik písaného písmena N,n.  

Nácvičný diktát – písať písaným písmom na posledné strany veľkých zošitov písania.   

Nadiktovať vety: Ujo Vilo je sám. Moje meno je Anna. Víla Jula máva na vílu Nelu. Jano volá na malú Lenu. 

Sivá sova loví. Sníval sa mi sen.  

Anglický jazyk 

V utorok /21.4./ vyučovanie cez ZOOM o 10:45. 

Lekcia U8: stále používať  e- book /CD/, ktoré dostali s PZ ako pomôcku pri výslovnosti 

Uč. str.: 80-81  

Uč. str.: 82- skúsiť pomenovať všetky obrázky a vyhľadávať ich podľa diktátu.  

PZ : str. 48,49. 

Slovná zásoba /môžu si ju napísať do PZ k obrázkom/: ak ju ešte nemajú napísanú a naučiť sa ju 

vyslovovať. 

My senses – Moje zmysly                                                                sun – slnko 

see – vidieť / I can see with my eyes./                                             moon- mesiac 

smell – cítiť / I can smell with my nose./                                           stars – hviezdy 

hear – počuť / I can hear with my ears./                                           day- deň 

taste – ochutnať / I can taste with my tongue./                                 night - noc 

touch – dotknúť sa / I can touch with my hands./ 

Prvouka  

PZ str. 34-35 

Pozrieť si video Ohrozené druhy https://moj.kozmix.sk/obsah/p/ohrozene-druhy/lpc_sk_env_004  a urobiť 

úlohy. 

Do zošita z prvouky napísať: 

1. Kedy je Deň Zeme? 

2. Napíš 3 chránené rastliny a 3 chránené živočíchy, ktoré rastú/žijú na Slovensku .  

3. Nakresliť/ nalepiť obrázok 1 chráneného živočícha, ktorý žije na Slovensku. Napísať názov živočícha, 

v akom prostredí žije (vo vode, na súši, v pôde, vo vzduchu ...), akým spôsobom sa pohybuje (pláva, lezie, 

behá, lieta ...), opísať povrch tela (perie, srsť...), do akej skupiny živočíchov patrí (cicavce, vtáky, ryby...).  

Matematika 

- ústne trénovať + a - do 20 s prechodom 

Pracovný zošit: str.71-74. 

Zbierka úloh: 46-48. 

Pracovný list: Precvičovanie sčítania s prechodom cez základ 10 do 20 

Priebežne pracovať na vypracovaní ročníkovej práce, čítať knihy. 

 

https://moj.kozmix.sk/obsah/p/ohrozene-druhy/lpc_sk_env_004


Precvičovanie sčítania s prechodom cez základ 10 do 20 

1. Ústne precvičovať sčítanie s prechodom cez desiatku do 20                 

                                                                                                                          14 

2. Doplň správne znaky <  >  = (Nad príklad napíš výsledok. Napríklad 5+9  >  11) 

7+8           17               5+8          19                      5+13          17              9+4          9 

2+9           13               9+4          6                        8+9            11              6+5         12 

3+8           10               3+9         12                       7+6            3                5+7         11 

3. V lesnej škôlke bolo vysadených 6 ihličnatých a 7 listnatých stromov. Koľko stromov bolo 

vysadených v lesnej škôlke? 

Ihličnatých______ 

Listnatých______ 

Spolu_________                         výpočet_______________________ 

Odpoveď___________________________________________________________________ 

4. Malá Anička mala v žiackej knižke 9 jednotiek z matematiky, 5 jednotiek zo slovenského jazyka a 3 

jednotky z prvouky. Koľko jednotiek má malá Anička v žiackej knižke? 

Matematika____________ 

Slovenský jazyk________ 

Prvouka_______________     

Spolu_________________                výpočet_________________________ 

Odpoveď_______________________________________________________________________________ 

5. Doplň sčítacie pyramídy  

    + 

+                                                                                                                                           4 

 9     2     7                     6     3     8                                6     0     5                                          4      6        

 

6. Počítaj a doplň tajničku. Dozvieš sa, ktoré zvieratká má Jurko doma. 

 

     7+4=_____  Y                                    20 – 11=_____ E                                  2+6=_____ B 

16+3-7=_____ E                                          8+8=_____ L                                   10-3=_____ I 

18- 16=_____ M                                           7+6=_____ Š                                13-3-6=_____ I 

Prečítaj tajničku odzadu.    

         

7 13 11 2 12 16 9 4 8                    

7. Myslím si číslo. Keď k nemu pripočítam číslo 7 a odčítam číslo 4, dostanem číslo 11. Aké číslo si 

myslím?  __________________________________________________________________________ 



Odčítanie s prechodom cez základ 10. Najskôr s pomocou rozkladu. 

Pri odčítaní s prechodom cez základ 10 rozdelíme druhé číslo tak, aby sme po jeho odčítaní od prvého čísla 

dostali rozdiel 10. Potom od 10 ľahko odčítame zvyšok rozdeleného čísla. 

                                                               

                                             Vzor:  12-5= 12-2-3= 10-3=7 

                                                           2   3 

 

1. Počítaj. Pomôž si rozkladom. 

14-7= 14-4-3= 7                                12-8=___________________                    13-6=__________________ 

  4    3 

 

18-9= ___________________         11-3=___________________                   15-8=___________________ 

 

 

14-8=___________________         17-8=___________________                   16-7=___________________ 

 

 

 

2. Počítaj s rozkladom bez rozpisovania.  

 

13-9=____                    11-9=_____                14-8=_____             12-7=_____            16-8=_____  

 

     

15-8=____                    14-5=_____                11-4=_____             13-8=_____            12-5=_____             

 

 

 

3. Správne vypočítané príklady daj do                  , nesprávne daj do                 a oprav ich. 

13-4=9                         18-8=11                     20-7=12                         12-3=9                          18-9=9       

                 17-8=9                          17-9=6                       12-5=6                          15-6=9 

14-5=9                        12-9=8                        16-8=9                          11-7=4                         13-6=8 

 

4. Zojka mala narodeniny. Tortu rozkrájala na 17 kúskov, 8 kúskov zjedli kamaráti. Koľko 

kúskov torty jej zostalo? 

Spolu_____________ 

Zjedli _____________ 

Zostalo____________                 výpočet___________________________________ 

Odpoveď__________________________________________________________________________ 

Ako sa ti pracovalo?    Vyfarbi smajlíka.                                                                    

     


