
Trieda: 3.B     (25.5.-29.5.2020) 

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

a skupiny na Fb stránke. 

 SJL  – PZ veľký s.52,53 
- Uč. - s. 82/Názvy riek –nadpis-12-prepísať do zošita 

- Uč. –s. 83/Opakovanie s Opkom...písomne do zošita 

- Uč.s.83/1 palec- do zošita písomne 

- Uč.s.83/Názvy významných miest...16-ústne 

- Uč.s.83/17/a- prepísať do zošita 

Čítanie- s.112,113 

 

MAT – opakovať násobilku a delilku 0- 10 

- PZ s. 40,41,42 

- Uč.s. 64/3-písomne 

- Uč.s. 64/7,8 do učebnice 

- Uč.s. 65/5 písomne do zošita 

- Geometria-PZs.10 

-                              

 

 

 VLA-  program ALF na stránke školy 

PDA- program ALF 

 

 

 

 



Anglický jazyk 3.B - 25.5.-29.5.2020 

Online vyučovanie ANJ-1.sk. vo štvrtok 28.5. o 9:30, p.uč.Grauzlová. 

Online vyučovanie ANJ-2.sk.(3.B,D) vo štvrtok 28.5. 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  

Keď úlohy riešite do zošita, vždy si poznačte stranu a číslo úlohy. 

1. Zopakovať si slovnú zásobu – U 32,36. Vedieť slovíčka písať.  

Učebnica str.35,36 – Vedieť čítať a preložiť príbeh a text piesne - opakovanie.  

Dokončiť projekt Clothes, kto nestihol minulý týždeň.  

Program Alf – Clothes, úlohy na opakovanie učiva. 

2. Učebnica str. 37 Bar charts - stĺpcové grafy (Slovná zásoba PZ str.63.) 

Dopísať do slov.zásoby: socks - ponožky. 

U 37/1  – nahrávka 77. Podľa nahrávky ukazovať na obrázky oblečenia v stĺpcovom grafe.  

U 37/2  – nahrávka 78. Zapísať do zošita Yes/No, či je vypočutá veta o oblečení v stĺpcovom 

grafe pravdivá alebo nepravdivá. 

U 37/3 – nahrávka 79. Postupne po vypočutí otázky zastavovať nahrávku. Odpovedať na 

otázku a skontrolovať odpoveď s nahrávkou.  

Pracovný zošit str.33. 

PZ 33/1 Podľa stĺpcového grafu dopísať počet detí, ktoré majú oblečené dané oblečenie. 

Prečítať vety.  

PZ 33/2,3 Vyfarbiť ponožky na obrázku a v stĺpcovom grafe 4 farbami. Vytvoriť stĺpcový graf 

s počtom kusov ponožiek jednotlivých farieb.  

Napísať do zošita 4 vety podľa zaznačenia počtu ponožiek v stĺpcovom grafe.  

I have got ...... (počet kusov ponožiek) ....... (farba) sock/socks.  

3. Učebnica str. 38.  

U 38/1 – nahrávka 80.  Podľa vypočutého textu zapísať do zošita číslo obrázka. Prečítať 

a preložiť vety pri obrázkoch.   

borrow – požičať si       Zapísať do slovnej zásoby v PZ.  

Pracovný zošit str.34. 

PZ 34/1 Napísať, čo hovorí chlapec a dievča o svojom oblečení.  

PZ 34/2 Nakresliť seba. Napísať vety, v ktorých opíšete, čo máte oblečené na obrázku.  

Pri tvorení viet si pomáhať vetami v PZ 34/1.  

Pracovný zošit str.35/1.  

Doplniť do viet vhodné slová podľa obrázkov v šifrovačke. 

Vzadu do pracovného zošita doplniť slovnú zásobu: 

box – škatuľa                              crayons – pastelky 
 



 

 


