
Úlohy pre 1.A, 4.5. – 7.5.2020 

5.5. o 8:45 online vyučovanie  

7.5. o 8:30 online vyučovanie Mat 

Čítanie: 

Čítanka str. 22-25, čítať príbehy po častiach. 

23/1 Hra na detektíva- prečítať slová, hru sa zahráme spolu. 

Kto je kto? Nakresliť členov rodiny. (Niektoré okienka môžu zostať prázdne, prípadne v texte 

môžete slová prispôsobiť na vašich členov rodiny.) 

Písanie:  

Zošit Písanie č.3: str. 12-17. 

Prvouka: 

Pohyb živočíchov - str.38. 

Anglický jazyk: 

Pracovný zošit: str. 54-57 – zahrať sa hry a pomenovať všetky obrázky – opakovanie učiva. 

Pracovné listy – vypracovať a odložiť (poslané tr.učiteľkou mailom). 

Matematika  

Pracovný zošit str. 79,80. 

Zbierka úloh str.49,52,53. 

Do malého zošita vypracovať úlohy z pracovného listu. 

 

Priebežne čítať knihy – zaznačovať počet prečítaných kníh od Knihometra.  

Doplnková úloha – Vymyslieť a napísať do zošita 5 zábavných pravidiel slušného správania – V škole 

nesmiem (Čítanka str.25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práca do malého zošita 

Čítaj pozorne. 

Počítaj postupne zadané úlohy do malého zošita z matematiky. Úlohy si rozdeľ na viac dní. Podľa toho, ako 

budeš vládať . Už si sa veľa naučil a určite to zvládneš. Príklady píš do zošita sám, potrénuj si svoju 

ručičku . Teším sa na tvoju prácu. 

 

1. Porovnaj a zapíš znakmi >, < alebo =. 

 

 

 

2. Napíš iba príklad a odpoveď. 

 

 Poobede som umyl 9 tanierov. Zostáva mi ich umyť ešte 7. Koľko tanierov mám umyť spolu? 

 Na poličke je 18 autíčok. Deväť z nich je červených. Koľko je na poličke autíčok inej farby? 

 

3. Vymysli a napíš tri príklady na sčítanie, ktorých výsledok je 17. 

 

4. Vymysli a napíš tri príklady na odčítanie, ktorých výsledok je 8. 

 

5. Prepíš príklady do zošita a počítaj pozorne. 

 

 

 

             Píš si pomocné výsledky.    

                              6 

          Vzor:   12 – 6 + 9 = 15 

 

6. Projekt: Kamaráti 

Do zošita napíš meno kamaráta. Označ písmenko úlohy. Ku každému písmenku úlohy napíš 

príklad a odpoveď.  

 Vzor: 

Figliarko 

a) 12+5=_____  Figliarko urobil____drepov. 

b) príklad, odpoveď 



 

 

7. Rieš kalendárové úlohy. Pomôž si obrázkom kalendára.  

Do zošita píš farbičkami podľa toho, ktoré zadanie úlohy počítaš.  

Úlohy rieš pomocou príkladu (buď čítaj alebo odčítaj). 

                                                                 Vzor: 

11+4=                                                                           

 

                

                                                                                                                  

 

 

 

 

  

 


