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

 

Pondelok:   MAT- PZ – str.20 
20.4.2020               malý zošit –napísať násobilku a delenie 9       

SJL – Učebnica – str.66 71/dole ružová tabuľka –opísať do zošita 
          Učebnica – str.72/5,6 -ústne 
PDA-  Učebnica str.41-49 –opakovanie učiva cez Alfa 

                      ČIT – str. 103-104 
 
 
 
Utorok :     MAT –  Učebnica – str.55/4, 5, 6 vypracovať do malého zošita 
 

21.4.2020     PZ – str.21 

                                 Opakovať násobilku a delenie 9 

  SJL – Učebnica – str. 73/hore ružová tabuľka – opísať do 

malého zošita 

           Učebnica str.73 – ústne 

           PZ- str. str.47 

ČIT – str.105-106      

ANJ – Učebnica str. 27/zvuková nahrávka č.54 

           PZ str. 24/1 

Označiť obrázky symbolom ✓  (rovnaký = the same) 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.  

            Opakovať slovíčka 3. lekcie aj písať 

 

 

 

           

 



Streda:     MAT – Učebnica str. 55/7,8– vypracovať do malého zošita 
22.4.2020              PZ str. 22 
                               Opakovať násobilku a delenie 9 
 

SJL- Učebnica- str.74/3,6,7- ústne 
        Učebnica- str.74/2 – do zošita 

 

PDA- Učebnica str.50-53 – opakovanie učiva cez Alfa 
 
 
 
 
 

Štvrtok:    SJL – Učebnica - str. 74/dolu palcové úlohy – do  ma-                    
 23.4.2020         lého zošita 
                            Cvičenie v Alfovi 
                    VLA – Opakovanie učiva cez Alfa 
                    ČIT – str.107 
                    ANJ – Učebnica -  str.28/môžete využiť zvukové nahrávky z mailu 
                               PZ – dozadu dopísať slovnú zásobu: 
                            see – vidieť 

                            seed – semienko 

                            wood – drevo 

                           plant - rastlina 

Učiť sa slovnú zásobu z U str. 28 - čítať, vyslovovať a písať.                         

 
  

Piatok :        Geometria-  PZ – str.6,7 
 

24.4.2020    Sloh – Učeb. str.87/1,2,3,5 –ústne 
                                  Vymyslieť vlastnú vizitku –do malého zošita, alebo na výkres           
                       

                     ANJ - 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 the insects? Kde je 

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

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

stone).  


