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Opakovanie a upevňovanie učiva – TO BE, PRESENT CONTINUOUS 

1.Dopň do viet správny tvar slovesa TO BE (am, is , are). Kde je NOT, napíš záporný tvar 

1. a girl.  

2. My father  (NOT) at work.  

3. Trixi and Susi my cats.  

4. The hamster in the cage.  

5. I  (NOT) a painter.  

6. My green pencil on the floor.  

7. Emma and Betty  (NOT) good friends.  

8. you from Scotland?  

9. His sister seven years old.  

10. We children.  
 

2.Doplň do viet správny tvar slovesa v prítomnom priebehovom čase TO BE + -ING (he is 

readin, they aren´t sleeping, ...) 

1. Jason (do) his homework at the moment.  

2.  ( Tom / work) on a project now?  

3. My kids (play) in the garden now.  

4. Some people (wait) to talk to you.  

5. My wife (not cook) today.  

6. (Lucas / study) for his exam right now?  

7. (Ryan / play) the piano now?  

8. Lea and I (paint) the fences today.  

9. Andrea (help) me at present.  

10. My children (not listen) to the radio now.  
 



SLOVENSKÝ JAZYK 

Číslovky 

Do poučiek napísať alebo nalepiť a naučiť: 

Číslovky 
Vyjadrujú počet (päť) alebo poradie (piaty).  

 

Pýtame sa na ne: koľko?, koľký (v poradí)? 

 

Delíme ich: 

- základné: štyri (4), päť (5) 

- radové: štvrtý (4.), piaty (5.) 

- násobné: trikrát, päť ráz 

- neurčité: veľa, málo 

 

 

Písanie čísloviek: 

- základné: dvadsaťjeden- spolu 

- radové: dvadsiaty prvý- oddelene 

- násobné: trikrát (slová s krát- spolu), päť ráz (slová s raz- 

oddelene) 

 

 

                                 

 

Číslovky sa tiež dajú skloňovať, ale o tom sa budeš učiť vo vyšších ročníkoch. 

 

PZ (veľký- II.časť) s.41-43 (na nejasné úlohy sa pýtajte, prípadne si to pozrite v riešeniach, ktoré som 

vám posielala 20.4.)- vypracované odfotiť a poslať! 

 

ČÍTANIE    

-s.104-107 

MATEMATIKA 

PZ – s.56, 57, 58 (na nejasné úlohy sa pýtajte!) 

Vypočítajte: a) 7 . ( 38 – 33 ) + 9 . 4  

                       b) ( 16 + 19 ) : 5 + 42 : 6 

                       c) ( 39 + 25 ) : 8 + 36 : 4 

                       d) 8. 8 - (100-75) + 15  

                       e) 100 : (80 - 76) + 600   - vypracované odfotiť a poslať! 



GEOMETRIA PZ- s.45 

 

VLASTIVEDA 

Stará Ľubovňa s okolím 

Pracovať s mapou! Prečítať, ukázať na mape a vypracovať úlohy. Pošlem otázky, aby si sa vyskúšal. 

 

PRÍRODOVEDA 

Rastliny vodného spoločenstva- s.94-96 

- prečítať a vypracovať úlohy aj Moje poznámky! 

- vedieť porozprávať o rastlinách vodného spoločenstva 

 

OBOHATENIE  Pokračovať na ročníkovej práci, dokončiť ju do konca mája! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


