
Trieda: 3. C  
 
Dátum:  27.4.- 1.5.2020 
 

SJL - Podstatné mená 
Zapísať do zošita! 
 Podstatné mená sú slová, ktoré označujú osoby, zvieratá a veci. Na osoby sa pýtame 
otázkou Kto je to?, na zvieratá a veci otázkou Čo je to? 
 

Osoby – napr. Peter, kuchár, lekár,... 
Zvieratá – pes, mačka, opica,... 
Veci – lampa, okno, kniha,... 
 

- učebnica str. 74/ 2, 6 ústne 
- učebnica str. 74/3 písomne, 74/palec písomne 
- PZ/47  
- PZ Vybrané slová /59 

 

Zapísať do zošita! 
Podstatné mená delíme na všeobecné a vlastné. 
          Všeobecné PM                              Vlastné PM 

športovec                                   Miroslav Šatan 
mesto                                          Bratislava 
rieka                                             Dunaj 
mačka                                           Mica 
Vlastné podstatné mená píšeme veľkým začiatočným písmenom. 
 

– učebnica str. 75 –prečítať poučku.  
– učebnica str. 75/2 prečítať 
-  učebnica 75/3 písať do zošita – napr. žiak Peter, mesto Topoľčany, rieka Váh, ..... 

 

Čítanie -        -     učebnica 96-98 
            -     PZ/48,49 
 

MAT  –  učebnica 57/2,4,7,9 ( výpočet, odpoveď), 11 – písomne 
    -   PZ/21,22 

          -  G PZ/9, učebnica 89/4 – zošit so štvorcovou sieťou 
 
 
PDA – PZ/51 – celá strana, naučiť sa učivo – Skokan zelený, vývojové štádiá žaby 
Zapísať do palubného denníka: 
Prostredie, v ktorom obojživelníky žijú: časť života prežijú vo vode, časť života na 
súši. 
Pokrytie tela: hladkou a vlhkou kožou. 
Dýchanie: žubrienka žiabrami, dospelý jedinec pľúcami a kožou. 
Pohyb: behanie, skákanie. 
Rozmnožovanie: mláďatá sa liahnu z vajíčok. 
 
VLA – PZ/2,3 – Jar a premeny Jurkovej a Katkinej obce (zadná strana PZ), PZ/10 



Úlohy na precvičovanie učiva v programe ALF a cez EDUPAGE budú zadávané 
v priebehu týždňa. 
 

 
Anglický jazyk 3.B,3.C,3.D - 27.4.-30.4.2020 

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. 24,28. 

Učebnica str. 29/1  – nahrávka 59. Učiť sa vyslovovať slovíčka.  

Učebnica str. 29/2 Čítať a preložiť vety.  

Učebnica str. 29/3 Prečítať a preložiť vety. Do zošita napísať, aký druh hmyzu 

opisujú vety. Pomáhať si U29/1. 

PZ 62 Unit 3– naučiť sa slov. zásobu animal, camouflage, caterpillar, hide. 

Dopísať vzadu do pracovného zošita slovnú zásobu: 

Itlookslike ... . - Vyzerá ako ... . 

plant - rastlina 

Pracovný zošit str. 26/1 – Vyfarbiť obrázok hmyzu. 

str. 26/2 –Podľa obrázku označiť správne/nesprávne tvrdenie. 

str. 26/3 Doplniť slová do viet. Pomáhať si U str.29. 

2.hodina:  

Učebnica str. 30/1  – nahrávka 60 – Podľa vypočutého textu zapísať do zošita číslo 

obrázka. Prečítať a preložiť vety pri obrázkoch.   

Pracovný zošit 27- Doplniť slová do viet.   

 

Doplnkové úlohy - Pozrieť si videá 

Životný cyklus motýľa- LifeCycle of 

a Butterflyhttps://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM 

Príbeh o Veľmi hladnej húsenici- 

TheVeryHungryCaterpillarhttps://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 

Motýle - ButterfliesforKidshttps://www.youtube.com/watch?v=unvZ4ZoYPNY 
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