
Trieda: 3.D 
 

Tr.uč.: Jarmila Hainová 
 

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

 

Pondelok:   MAT-  Učebnica- str. 50/1,2-ústne    
 23.3.2020             PZ – str.6,7 
                                malý zošit –napísať násobilku a delenie 7     

SJL – PZ /veľký/ -str.41  
          PZ /malý/- s.54 
          Učebnica – str.66 
          Malý zošit – napísať vybrané slová po Z 
PDA-  Učebnica str.47,48 Plazy/zopakovať/ 

                      ČIT – str. 95 
 
 
 
Utorok :     MAT –  Učebnica – str.51/6,8 vypracovať do malého zošita 
 

24.3.2020     PZ – str.8,9 

                                 Opakovať násobilku a delenie 7 

  SJL – Učebnica – str.67/7 vypracovať do malého zošita 

           Učebnica str.67 – ústne 

           PZ/malý/ str.55 

ČIT – 93-95, úlohy pod textom ústne      

ANJ – Učebnica str. 20,21 

           PZ str. 18,19 

            Opakovať slovíčka 2. Lekcie aj písať 

           

 

Streda:     MAT – Učebnica str. 52/3-ústne 
25.3.2020             Učebnica str.52/1 – vypracovať do malého zošita 
                                PZ str. 10,11 
                               Opakovať násobilku a delenie 7 
 

SJL- Učebnica- str.68 ústne 
 

PZ /malý/ -str.56 
 

PDA- Učebnica str.50 
 
 
 



 
 
 

Štvrtok:    SJL – Učebnica - str. 69 ústne 
 26.3.2020         Učebnica -  str.69/2 – vyprac. do malého zošita        
                             PZ/malý/ - str.57 
                    VLA – str. 26,27 
                    ČIT – str.96+ úlohy k textu ústne 
                    ANJ – Učebnica -  str.22,23 
                               PZ – str.20,21 
                               Opakovať slovíčka z 2. lekcie aj písať                             
 
  

Piatok :        Geometria-  Učebnica -str. 82/2,3,4 do malého zošita 
 

27.3.2020    Sloh – prečítaj si 1 kapitolu z obľúbenej knihy           
                       

                     ANJ - Opakovať slovnú zásobu k  lekcii 2, vedieť písať slovíčka. Vedieť 

čítať príbehy. Pomáhať si v učení stránkou 
 https://elt.oup.com/student/letsexplore/?cc=sk&selLanguage=sk 
 

Nakresliť si do zošita  obľúbenú pizzu, šalát a polievku. Urobiť ku každému jedlu 

popis (podobne ako v PZ 15/2). 

Napísať k svojmu jedlu: 

My favourite pizza is ............ , ............... and ............... pizza. 

My favourite salad is ..................... salad. 

My favourite soup is .................... soup. 

 

Vystrihnúť v PZ obrázky zo str. 53.  

Napísať do zošita 4 vety podľa použitého obrázku.  

I like / I don´t like (mushroom, tomato, chicken, fish) soup.  

 

Precvičovanie učiva cez program Alf. L9 Food – Jedlo (Školská stránka, program Alf, 

heslo školy zstribecskato, vybrať triedu, žiaka, prihlásiť sa. Heslo žiaka nie je 

potrebné.)  

 

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

