
Úlohy pre 1.A, 6.4.-17.4.2020 

Čítanie 

Čítanka str. 8 -10, čítať príbehy po častiach. 

V básni Stratený mravček farebne vyznačiť rýmy.  

Vypočuť si rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku. https://www.youtube.com/watch?v=BC5C7QNGzRI   

Do malého zošita zapísať paličkovým písmom  – Koho/čo vajce stretlo na vandrovke? 

Prvouka  

Ak je možnosť, pozorovať život mravcov v prírode. Svoje pozorovanie, zistené informácie a zaujímavosti 

z encyklopédií nakresliť, zapísať do zošita z prvouky.  

Písanie 

Pozrieť si video Vitaj v Ušiakove a urobiť úlohy. 

https://moj.kozmix.sk/obsah/p/vitaj-v-usiakove/lpc_sk_lng_001  

PL Kozmix - Zvuky okolia - do zošita napísať paličkovým písmom riešenie úlohy. 

„Ľahni si na koberec a zavri oči. Pozorne sa započúvaj do zvukov okolia. Pokús sa nakresliť všetky zvuky, 

ktoré si počul/a. Pod veselú tvár nakresli tie, ktoré sa ti páčia. Pod smutnú tvár nakresli tie, ktoré sú menej 

príjemné a nepáčia sa ti.“ 

Zošit Písanie č.2 - str. 14 -17. Nácvik písaného písmena U,u.  

Anglický jazyk 

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

Učebnica: str.76-79 - vypočuť si z e-booku. 

Pracovný zošit: str.48,49,50,51. 

Slovná zásoba z minulého týždňa (My senses – Moje zmysly) – opakovať iba ústne, nepísať. 

Matematika 

Pracovný zošit:  str. 65-70.  

Pracovný list: Precvičíme si sčítanie s prechodom cez desiatku v obore do 20.  

Náboženská výchova 

Žiaci nájdu materiály na školskej stránke – doplnkové zdroje na samoštúdium - Krížová cesta ,Slávenie 

veľkonočného trojdnia v kruhu rodiny. 

 

Priebežne pracovať na vypracovaní ročníkovej práce, čítať knihy. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BC5C7QNGzRI
https://moj.kozmix.sk/obsah/p/vitaj-v-usiakove/lpc_sk_lng_001


Precvičíme si sčítanie s prechodom cez desiatku v obore do 20 

 Najskôr s rozkladom . Nezabudni, že prvé číslo príkladu a prvé číslo rozkladu musí mať súčet 10. 

7+5=_____                      4+9=_____                         3+8=_____                   6+7=_____                   9+5=_____ 

 

7+8=_____                   9+7=______                        7+7=______                2+9=______                 8+6=_____ 

 

 Teraz skúste počítať bez rozkladu  

9+5=_____          6+6=_____          4+8=_____          3+9=______           8+6=______         7+7=______ 

9+2=_____         5+8=_____           9+9=_____        4+3=_______           2+9=______           5+6=______  

Do tejto úlohy sa zatúlal jeden príklad, ktorý nie je s prechodom cez 10. Vieš, ktorý to je? Daj ho do  . 

 

 Janko zbiera autíčka. Má 5 bielych, 6 modrých a 8 zelených autíčok. Koľko autíčok má vo svojej 

zbierke spolu? 

Výpočet:  ________________________________                           Janko má _______autíčok. 

 

 Doplň čísla do tabuľky  

 

 

+7 

 

   

             +6 

 

 

           +8 

 

            +5 

 

 

9 6 4 5 7 8 10 12 

        

5 7 6 9 10 8 14 12 

        

9 3 4 7 5 6 10 8 

        

8 7 9 6 11 15 5 12 

        



Zvládli ste predchádzajúci list? Dúfam, že áno. Veď ste šikulky . 

Teraz niečo aj s výtvarnou výchovou. Budeme počítať a maľovať obrázok. 

1.Vypočítaj úlohu, zapíš.  

2.Dokresli správne obrázok. Obrázok vyfarbi . 

 Peter namaľoval 6 okien, Eva 2 okná a Janko 4 okná. Koľko okien je na dome? 

6+2+4=                                     Na dome je_______okien. 

 

 Eva namaľovala3 stromy, Jano 5 stromov a Peter 4. Koľko stromov je na obrázku? 

                                                              Je tu________ stromov. 

 Janko namaľoval 2 vtákov, Peter 5 vtákov a Eva 4 vtáky. Koľko vtákov lieta po nebi? 

                                                              Po nebi lieta_________vtákov. 

 Eva namaľovala 9 kvetov, Janko 6 kvetov a Peter 1 kvet. Koľko kvetov je na lúke? 

                                                   Na lúke je__________kvetov. 

 

 


