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

 

Pondelok:   MAT- PZ – str.36 
18.5.2020                Učebnica – str.62/ 4,5 – do malého zošita       

SJL – Učebnica – str. 88/ 1,2+príbeh –ústne 
         Učebn. - str.88/ poučka o príd. menách – do zošita 
         PZ –str.53 

    PDA-  Učebnica - str.58 
                      ČIT – str. 117 
 
 
 
Utorok :     MAT –  Učebnica – str.63/10,11 – ústne 
 

19.5.2020     PZ – str.37 

  SJL – Učebnica – str. 89/3-8 - ústne 

           Učebnica str.89/9 – do malého zošita 

ČIT – str.118    

                 ANJ – Zopakovať si slovnú zásobu – U str.32. 

Učebnica str.35 – Vypočuť si nahrávku 71.  Čítať a preložiť príbeh.  

Príbeh (Story 4) si môžete pozrieť na stránke. 

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

tle  

Pracovný zošit str.31.  

PZ 31/1 Určiť počet kusov oblečenia. 

PZ 31/2,3 Podľa obrázku v úlohe 1 - zakrúžkovať oblečenie, ktoré majú osoby 

oblečené. Napísať názov oblečenia. 

 

 

Streda:     MAT – Učebnica str. 64/ 1,3,4– vypracovať do malého zošita 
20.5.2020              PZ str. 38 
 

SJL- Učebnica- str.90/ 10,12,13,17- ústne 
        Učebnica- str.90/ 11,16 - do zošita 

 

PDA- Učebnica – str.59 

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


 

Štvrtok:    SJL – Učebnica - str. 91/ poučka v rámiku –do zošita                
 21.5.2020          Učebnica – str.91/18,19 – do zošita                    
                    VLA – Učebnica – str.38,39 
                    ČIT – str. 119 
                    ANJ – Učebnica str. 36. 

U 36/1  – nahrávka 72. Učiť sa vyslovovať slovíčka.  

U 36/2  – nahrávka 73. Vypočuť si a zaspievať pieseň, prečítať a preložiť text piesne.  

U 36/4 - nahrávka 74. Vypočuť si pieseň. Namiesto vynechaných  slov v piesni 

doplniť slová podľa obrázkov. 

Pracovný zošit str.32. 

PZ 32/1 Podľa obrázkov označiť z dvojice slov správne slovo. 

PZ 32/2 Do viet doplniť správne slovo. Podľa viet označiť obrázky číslom.  

 

 

 
Piatok :        Geometria-  PZ – str.10 
 

22.5.2020    SJL – PZ str.54        
                       

                     ANJ - Projekt 

U 36/5,6 Výkres/ papier preložiť po šírke (urobiť knižku). Na prvú stranu projektu 

napísať názov Clothes . (Prvú stranu môžete vyzdobiť oblečením.)  

Vystrihnúť a vyfarbiť obrázky z pracovného zošita str.57.  

Po otvorení knižky/projektu na jednu časť nalepiť postavu dievčaťa a na druhú časť 

postavu chlapca. Pomocou vystrihnutých častí obrázkov oblečenia obliecť postavu 

dievčaťa a chlapca. (Vrchnú časť oblečenia, spodnú časť oblečenia a obuť postavu). 

Dokresliť vlasy. 

Vytvoriť a napísať 3 vety o chlapcovi. He´s wearing .... . /On má oblečené ..... . 

Vytvoriť a napísať 3 vety o dievčati.  She´s wearing.... . / Ona má oblečené .... . 

Pri tvorení viet si pomáhať U str.34 a vetami: 

She´s wearing a ...... (farba) ........ (názov oblečenia). 

He´s wearing a ...... (farba) ........ (názov oblečenia). 

She´s /He´s wearing ...... (farba) ........ (topánky, čižmy, nohavice).  

 

 


