
Trieda: 3. C  
 
Dátum:  20.4.- 24.4.2020 
 
SJL -  Slovné druhy – vyvodenie učiva – ALF 
       -   učebnica str. 71, 72/3 – prečítať, 72/4,5 – písať do zošita 
       -   PZ/44-46 
       -   PZ Vybrané slová – 57, 58 
Čítanie – str. 93-95 + úlohy pod textom ústne,  PZ/47 
 

 
MAT –  učeb. 56/4, 7 – písať do malého zošita 

- PZ/18-20 
-  Geometria – PZ/8, učeb. 89/1,2 – ústne 
- Premeny jednotiek  - úloha zadaná cez Domáce úlohy na Edupage 

 
 
PDA – str. 50 – Obojživelníky + pozrieť prezentáciu na vyvodenie učiva – Edupage 
  
VLA – str. 29 
PZ/29 -  Doplniť do PZ 

1. Chrániť môžeme – vodu, vzduch, pôdu živočíchy, rastliny 

2. Pojmová mapa, dopĺňame slová napr. :ochrana, rastliny, živočíchy, voda, 

pôda, vzduch, separovanie odpadu, šetrenie energie, stromy, 

upratovanie... 

3. Národný park Malá Fatra, Národný park Muránska planina, Národný park 

Poloniny, Národný park Nízke Tatry 

Vlastné poznámky  

Prírodu si chránime aj vo svojej obci. Obyvatelia obce napríklad šetria 

elektrickou energiou, vodou, vysádzajú stromy, separujú odpad, 

upratujú okolie svojich domov i obce. 

 

ETV – Lekárnička pre chorého - PL 

Pokyny k vypracovaniu:  
PL netreba vytláčať, stačí úlohy vypracovať do zošita alebo na papier. 
 
 



 
 
 

 

 



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 = thesame) 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 theinsects? Kde je 

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

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

stone).  

 

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

