
Úlohy 16.3. – 20.3.2020 

• Matematika: PZ s.35, 36, 37, 38, 39, 

spamäti do 10 bez prstov 

• Čítanie: šlabikár 28, 29 ,30, 31,32 

Písanie: PZ4: s.10, 11, 12. 

•  Každý deň nadiktovať 2 vety do malého 

zošita domáceho alebo do zošita -písanie 

včielka. 

Vety: Tráva je zelená. Na mise boli banány. 



• Sova ulovila myš. Srnka našla trávu. 

Myška našla zrnko. Stano volá Emila. 

• Beta a Boris idú do mesta. Anton si kúpil 

písanku. 

• Karol píše písmená. Malá Cila sa zabáva.  

• Upozornenie k diktátu: Deti si diktujú slová 

po slabikách , nie po písmenách! 

• Deti si môžu písať slová alebo vety zo 

šlabikára. 



  Prvouka: PZ 30,31-vypracovať podľa 

pokynov dole –na strane PZ 

• Niektorým žiakom boli poskytnuté 

materiály od p. špeciál. pedagogičky na 

domácu prácu. 

• Úlohy  na náboženstvo vo forme dvoch po 

sebe idúcich prezentácií a pozrieť si 

film: https://www.youtube.com/watch?v=M

u6z9p3YQSM 

https://www.youtube.com/watch?v=Mu6z9p3YQSM
https://www.youtube.com/watch?v=Mu6z9p3YQSM




Som JEŽIŠ.  

Som tvoj priateľ. 
 



Toto je        

moja mamička 

Mária. 

Toto je Jozef. 

On nie je môj otec. 

Môj otec je Pán Boh. 



Do Betlehema išli aj traja králi 

a pastieri. 

Hľadali Ježiša, nového kráľa. 



Mária a Jozef išli do Betlehema. Bola to ťažká cesta. 





Keď som mal 30 rokov, Ján ma pokrstil. 



Robil som zázraky. 

Chorým som dal zdravie. 

Slepým som vrátil zrak. 



Mŕtvym som dal život. 



Chodil som po vode. 



Rybári chytili veľa rýb. 



Upokojil som búrku. 



Rozmnožil som chlieb. 



Niektorí ľudia ma nemali radi. 

Niektorí ľudia mi závideli. 

Niektorí ľudia sa ma báli. 

Bičovali ma. 

Dali mi tŕňovú korunu. Preto ma odviedli do väzenia. 



Ukrižovali ma. 



Pochovali ma. 



Ale na tretí deň som vstal z mŕtvych. 



Teraz bývam v nebi s oteckom – Pánom Bohom. 

 A vystúpil som do neba. 

 Ale som stále s tebou.  

Prídem, keď sa modlíš. 



Prezentácia pre 1. ročník 



 



VEĽKONOČNÝ 

PRÍBEH 



V nedeľu ráno, tri dni potom, čo bol Ježiš ukrižovaný, sa 

ženy vydali k hrobu s vonnými masťami. Chceli nimi potrieť 

jeho mŕtve telo. 



Keď prišli k hrobu, uvideli odvalený kameň. Veľmi sa naľakali, 

pretože pri hrobe uvideli stáť muža v oslnivo bielom oblečení. Bol 

to však anjel a povedal im: „Nebojte sa! Viem, že hľadáte Ježiša. 

Nie je tu. Vstal z mŕtvych! Bežte a povedzte o tom jeho 

učeníkom.“ 



Anjel ešte odkázal učeníkom, aby sa vydali do Galileje, tam sa 

stretnú s Ježišom. Ženy sa rozbehli naspäť do mesta a všetko 

učeníkom s radosťou povedali. 



Učeníci si najprv mysleli, že si ženy vymýšľajú a nechceli ich 

slovám uveriť. 

 



Napriek tomu sa nakoniec Peter a Ján rozbehli k hrobu, aby sa na 

vlastné oči presvedčili. Ján bol rýchlejší, ale do hrobu zatiaľ iba 

nakukol. Až keď pribehol i Peter, vstúpili spolu dovnútra a uvideli, 

že ženy hovorili pravdu. Uvideli iba zložené plátno a šatku, do 

ktorých bolo zabalené Ježišovo mŕtve telo. 



Peter a Ján sa vrátili k ostatným učeníkom a potvrdili im, že 

všetko, čo im ráno ženy povedali, je pravda. Napriek tomu boli 

učeníci plní strachu. Báli sa ľudí, ktorí dali Ježiša ukrižovať, aby 

neublížili aj im. Preto boli schovaní v dome a pre istotu si i zamkli 

dvere. 

Určite premýšľali a hovorili si o udalostiach, ktoré prežili. Keď 

nastal večer, učeníci sa v jednu chvíľu veľmi naľakali. 

 Napriek tomu, že dvere boli zamknuté, stál medzi nimi Ježiš. 

Povedal im: „Pokoj vám!“ 

Učeníci si najprv mysleli, že je to duch a báli sa, ale Ježiš ich 

presvedčil, že medzi nimi stojí živý a opravdivý. 

 



Potom im vysvetlil, čo všetko znamenajú udalosti, ktoré sa 

v posledných dňoch stali a vysvetlil im, že to všetko je 

súčasťou Božieho plánu na záchranu všetkých ľudí. 

Prisľúbil im tiež  ako posilu Ducha Svätého. 

 



Potom od nich Ježiš zase odišiel. Jeden z apoštolov, Tomáš, 

medzi nimi v tú chvíľu nebol. Keď sa vrátil, učeníci mu o všetkom 

rozprávali. Hovorili: „Videli sme Pána.“ On im ale vôbec neveril a 

povedal: „Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a 

pokiaľ do nich nevložím prst a svoju ruku do rany v jeho boku, 

neuverím.“ 



Za týždeň boli zase všetci učeníci spolu v miestnosti a Ježiš k 

nim opäť vošiel cez zatvorené dvere a povedal: „Pokoj vám!“ 

Potom vyzval Tomáša, aby vložil  do jeho rán ruku a povedal 

mu: „Nepochybuj a ver!“ Tomáš uveril a povedal: „Pán môj a 

Boh môj!“ 



Behom nasledujúcich dní sa Ježiš ďalej stretával s   

    učeníkmi. Keď uplynulo skoro šesť týždňov, stretol sa  

Ježiš so svojimi jedenástimi učeníkmi na hore, ktorú im k 

stretnutiu určil. Tam im povedal: „Je mi daná všetka moc na 

nebi i na zemi. Choďte do celého sveta a všetkým ľuďom 

prinášajte dobrú správu o tom, že každému, kto sa obráti a 

uverí vo mňa, budú odpustené jeho viny. Krstite ich  v 

mene Otca i Syna i Ducha Svätého a učte ich všetko, čo 

som vám prikázal. 

 




