
Trieda: 3.B     (18.5.-22.5.2020) 

Vyučovanie prebieha ON LINE prostredníctvom aplikácie ZOOM. 
 Pre nepripojených žiakov triedna učiteľka komunikuje cez Edupage 

a skupiny na Fb stránke. 

 SJL  – PZ veľký s.50,51 
- Uč. - s. 81/Opakovanie s Opkom...písomne do zošita 

- Uč. –s. 81/1prst-písomne do zošita 

- Uč.s.82/Názvy pohorí-prečítať 

- Uč.s.82/9- prepísať do zošita 

Čítanie- s.108,109,110 + sovička(vedieť) 

 

MAT – opakovať násobilku a delilku 0- 10 

- PZ s. 37,38,39 

- Uč.s. 63/1-písomne 

- Uč.s. 63/9,10 do učebnice 

- Uč.s. 64/Porovnávanie čísel do 10 000/1- do zošita 

- Geometria-PZs.9/1,2,3-b) výška súrodenca,  4/dorysovať/ 

-                                          c) mama, otec 

-                                          d) pracovný stôl 

-                              

 

 

 VLA-  program ALF na stránke školy 

PDA-PU s.54/55- Živočíchy bez vnútornej kostry/ riešenie v prílohe + 

prezentácia/ 

 

 



Anglický jazyk 3.B - 18.5.-22.5.2020 

Online vyučovanie ANJ-1.sk. vo štvrtok 21.5. o 9:30, p.uč.Grauzlová. 

Online vyučovanie ANJ-2.sk.(3.B,D) vo štvrtok 21.5. o 13:00, p.uč.Bučeková. 

 

Lekcia 4 – používať  zvukové nahrávky ako pomôcku pri výslovnosti a webovú stránku 

k učebnici. https://elt.oup.com/student/letsexplore/?cc=sk&selLanguage=sk  

1. Zopakovať si slovnú zásobu – U str.32. 

Učebnica str.35 – Vypočuť si nahrávku 71.  Čítať a preložiť príbeh.  

Príbeh (Story 4) si môžete pozrieť na stránke. 

https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/videos?cc=sk&selLanguage=sk#tracktitle  

Pracovný zošit str.31.  

PZ 31/1 Určiť počet kusov oblečenia. 

PZ 31/2,3 Podľa obrázku v úlohe 1 - zakrúžkovať oblečenie, ktoré majú osoby oblečené. 

Napísať názov oblečenia. 

2. Učebnica str. 36. 

U 36/1  – nahrávka 72. Učiť sa vyslovovať slovíčka.  

U 36/2  – nahrávka 73. Vypočuť si a zaspievať pieseň, prečítať a preložiť text piesne.  

U 36/4 - nahrávka 74. Vypočuť si pieseň. Namiesto vynechaných  slov v piesni doplniť slová 

podľa obrázkov. 

Pracovný zošit str.32. 

PZ 32/1 Podľa obrázkov označiť z dvojice slov správne slovo. 

PZ 32/2 Do viet doplniť správne slovo. Podľa viet označiť obrázky číslom.  

3. Projekt 

U 36/5,6 Výkres/ papier preložiť po šírke (urobiť knižku). Na prvú stranu projektu napísať 

názov Clothes . (Prvú stranu môžete vyzdobiť oblečením.)  

Vystrihnúť a vyfarbiť obrázky z pracovného zošita str.57.  

Po otvorení knižky/projektu na jednu časť nalepiť postavu dievčaťa a na druhú časť postavu 

chlapca. Pomocou vystrihnutých častí obrázkov oblečenia obliecť postavu dievčaťa a 

chlapca. (Vrchnú časť oblečenia, spodnú časť oblečenia a obuť postavu). Dokresliť vlasy. 

Vytvoriť a napísať 3 vety o chlapcovi. He´s wearing .... . /On má oblečené ..... . 

Vytvoriť a napísať 3 vety o dievčati.  She´s wearing.... . / Ona má oblečené .... . 

Pri tvorení viet si pomáhať U str.34 a vetami: 

She´s wearing a ...... (farba) ........ (názov oblečenia). 

He´s wearing a ...... (farba) ........ (názov oblečenia). 

She´s /He´s wearing ...... (farba) ........ (topánky, čižmy, nohavice, krátke nohavice).  
 

 



Anglický jazyk 3.B - 11.5.-15.5.2020 

Online vyučovanie ANJ-1.sk. štvrtok 14.5. o 9:30, p.uč.Grauzlová. 

Online vyučovanie ANJ-2.sk.(3.B,D) štvrtok 14.5. o 13:00, p.uč.Bučeková. 

 

Lekcia 3,4 – používať  zvukové nahrávky ako pomôcku pri výslovnosti a webovú stránku 

k učebnici. https://elt.oup.com/student/letsexplore/?cc=sk&selLanguage=sk  

1.hodina:  

Zopakovať si slovnú zásobu 3.lekcie – PZ str.62, vedieť slovíčka písať.  

Pracovné listy Extension 1,2 U3 - nemusíte ich vytlačiť. Riešenia môžete písať do zošita.  

PL Extension1 U3    V úlohe č.1- číslice písať aj slovom. 

Keď úlohy riešite do zošita, vždy si poznačte stranu učebnice/ názov prac.listu a číslo úlohy. 

 
Doplnková úloha  na samoštúdium  

Zopakovať si abecedu – Insects ABC https://www.youtube.com/watch?v=wjURDcKQi9Q 

 

2.hodina:  

Lekcia 4 Clothes, Učebnica str. 32,33. 

U 32/1,2 - nahrávka 65. Ukázať na obrázok a zopakovať vypočuté slová.  

U 32/3 – nahrávka 66. Zopakovať vypočuté slovíčko do rytmu pesničky. 

Učiť sa slovnú zásobu U str.32 + PZ str. 62.  

U 32/4 – nahrávka 67. Zahrať sa hru: Čo chýba? Do zošita napísať názov oblečenia, ktoré 

chýba medzi obrázkami.  

U 33/1 nahrávka 68. Vysloviť a zapísať do zošita True / False (pravda / lož). 

U 33/2 nahrávka 69. Vypočuť si nahrávku a urobiť pohyb. 

Dopísať vzadu do pracovného zošita slovnú zásobu (PZ str.62 – Lekcia 4). 

Take off your (jacket). – Vyzleč si tvoju (bundu). 

Put on your (hat). – Obleč si tvoj (klobúk). 

Pracovný zošit str.29 

Označiť vetu, ktorá označuje, čo je na obrázku. Vyfarbiť obrázok podľa zadania - spodná 

časť str. 29.   

 
3.hodina:  

U 34/1 Vypočuť si nahrávku 70. Čítať a preložiť vety. 

U 34/2 Do zošita napísať vety s doplnenými slovami.  

Pracovný zošit str.30. 

PZ 30/1 Doplniť mená podľa obrázkov. 

PZ 30/2 Dopísať názvy oblečenia.  

PZ 30/3 Zakrúžkovať, čo máš oblečené.  
 



 



 


