
Trieda: 3.B     (20.4.-24.4.2020) 

Triedna učiteľka komunikuje cez Edupage a skupina na Fb stránke. 

 SJL  – 1 nácvičný diktát alebo doplňovačka na vybrané slová 

- PZ veľký s.43,44 

- Uč. - s. 71/Slovné druhy(viď prezentácia + výklad video) 

- Uč. – s.72/3prečítať 

- Uč. – s.72/4 do zošita 

- Čítanie- s.98/ Hlavná myšlienka-sovička 

-                S.100 + PZ s. 50 

 

MAT – opakovať násobilku a delilku 0- 10 

- PZ s. 25,26  

- Uč. s.57/2,4,7 – do učebnice  

- Uč.s. 57/11 –do zošita 

 PDA-  Ryby + Kapor obyčajný s.52 (viď prezentácia) 

ETV- PL netreba vytlačiť, vypracovať do zošita 



Anglický jazyk 3.B,3.C, 3.D, 20.4.-24.4.2020 

Lekcia 3 – 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 - učebnica str. 24. 

Učebnica str. 27 – Vypočuť si zvukovú nahrávku 54.  Čítať a preložiť príbeh.  

Príbeh (Story 3) si môžete pozrieť na stránke. 

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

Pracovný zošit str. 24/1  

Označiť obrázky symbolom ✓  (rovnaký = the same) alebo ✘ (odlišný = different)  

podľa toho, či sa obrázky vyskytli v príbehu v učebnici. (Skontrolovať s príbehom 

v učebnici str. 27).  

PZ str.24/2 Doplniť slová do viet podľa obrázkov v úlohe 1.  

PZ str. 24/3 Prečítať vety a vyfarbiť obrázky v úlohe 1.  

2.hodina:  

Učebnica str. 28/1  – nahrávka 55. Učiť sa vyslovovať slovíčka.  

Učebnica str. 28/2  – nahrávka 56. Vypočuť si a zaspievať pieseň, prečítať a preložiť 

text piesne.  

Dopísať vzadu do pracovného zošita slovnú zásobu: 

see – vidieť 

seed – semienko 

wood – drevo 

Učiť sa slovnú zásobu z U str. 28 - čítať, vyslovovať a písať. 

Učebnica str. 28/4 - nahrávka 57. Vypočuť si a zaspievať pieseň. Namiesto 

vynechaných  slov pri spievaní doplniť slová flower, seed, wood, fruit.   

3.hodina:  

Zopakovať si slová (predložky miesta) in, on, under, slovnú zásobu 3.lekcie.  

Učebnica str. 28/5,6 – Vystrihnúť a vyfarbiť obrázky z pracovného zošita str.55. 

Rozmiestniť vystrihnuté  obrázky hmyzu na list, konár, trávu, kameň.  

Do zošita napísať 4  vety. (Odpoveď na otázku: Where are the insects? Kde je 

hmyz?). Pomáhať si pri písaní viet -  PZ 25/2.  

The (grasshoppers, ants, beetles, butterflies) are (in, on) the (grass, stick, leaf, 

stone).  
 



 

 

 


