
Trieda: 3.D 
 

Tr.uč.: Jarmila Hainová 
 

Komunikácia so žiakmi a ich rodičmi prebieha cez aplikáciu WhatsApp, ZOOM 
a prostredníctvom sms. 
 
 
 

 

Pondelok:   MAT- PZ – str.31 
11.5.2020                Učebnica – str.60/8, 9, 11 – do malého zošita       

SJL – Učebnica – str. 83/ Opakovanie s Opkom, palcové cvičenie–  
do malého zošita 

    PDA-  Projekt – Stavovce/vybrať si 1 živočícha, obrázok + popis, 
zaradenie, kde žije, potrava, rozmnožovanie, znaky, zaujímavosti/ 

                      ČIT – str. 114 
 
 
 
Utorok :     MAT –  Učebnica – str.61 – celá strana ústne 
 

12.5.2020     PZ – str.32,33 

  SJL – Učebnica – str. 84/21, 25 - ústne 

           Učebnica str.84/22,26 – do malého zošita 

ČIT – str.114-115    

                 ANJ – 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  

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. 

 

 

Streda:     MAT – Učebnica str. 62/ 2,3– vypracovať do malého zošita 
13.5.2020              PZ str. 34,35 
 

SJL- Učebnica- str.85/ 28- ústne 
        Učebnica- str.85/ – opakovanie s Opkom - do zošita 

 

PDA- Projekt – dokončovanie  
 
 
 

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


Štvrtok:    SJL – Učebnica - str. 85/ 2prstové cvičenie -ústne                  
 14.5.2020          Učebnica – str.85/1palcové cvičenie – do zošita                    
                    VLA – Učebnica – str.36,37 
                    ČIT – str. 116 
                    ANJ – 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  – vyzliecť 

Put on – obliecť 

Pracovný zošit str.29 

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

spodná časť str. 29.   

 

 

 
Piatok :        Geometria-  PZ – str.8,9 
 

15.5.2020    SJL – PZ str.52        
                       

                     ANJ - 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.  

 
  
 
 


