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Tr.uč.: Jarmila Hainová 
 

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

 

Pondelok:   MAT- PZ – str.23 
27.4.2020               malý zošit –napísať násobilku a delenie 10  
                                Učebnica – str.56/4,7 – do malého zošita      

SJL – Učebnica – str. 76/7–  do malého zošita 
          Učebnica – str.76/4,5,6 –ústne 
          PZ – str.48 
PDA-  Učebnica str.54 

                      ČIT – str. 107-108 
 
 
 
Utorok :     MAT –  Učebnica – str.57/2,8 vypracovať do malého zošita 
 

28.4.2020     PZ – str.24 

                                 Opakovať násobilku a delenie 9,10 

  SJL – Učebnica – str. 77- ústne 

           Učebnica str.76/palcové úlohy – do malého zošita 

           PZ- str. 49 

ČIT – str.109-110     

ANJ –  

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 

Pracovný zošit str. 26/1 – vyfarbiť obrázok hmyzu, 

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

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

 

 



           

 

Streda:     MAT – Učebnica str. 57/9,11– vypracovať do malého zošita 
29.4.2020              PZ str. 25 
                               Opakovať násobilku a delenie 8, 9 
 

SJL- Učebnica- str.78/ 5,7- ústne 
        Učebnica- str.78/ – opakovanie s Opkom - do zošita 

 

PDA- Učebnica str.55 + dokončiť Alfa 
 
 
 
 
 

Štvrtok:    SJL – Učebnica - str. 79/ústne                  
 30.4.2020          Učebnica – str.79/3 – do malého zošita 
                    VLA – Učebnica – str.32,33 + dokončiť Alfa 
                    ČIT – ľubovoľná alebo práve rozčítaná kniha 
                    ANJ – 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  - dobrovoľné / kto chce/ - Pozrieť si videá 

Životný cyklus motýľa- Life Cycle of a Butterfly  

https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM 

Príbeh o Veľmi hladnej húsenici- The Very Hungry Caterpillar 

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

Motýle - Butterflies for Kids  
https://www.youtube.com/watch?v=unvZ4ZoYPNY 
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