
 20.4.-24.4.2020 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

1.hodina  

-zopakovať si slovnú zásobu U8 – preložiť, správne napísať 

-Activity Book – str.59/ cv.3 – podľa obrázkov napíšte krátke odpovede 

    Str.59/ cv.4 – nie presne podľa zadania, takže nie o kamarátovi ale o sebe napíšte 

vety kde ste boli v čase , ktorý je uvedený v cvičení. (napr. I was at school an hour ago.) 

2.hodina 

-Pupil´s Book – str.66/cv.2 – do zošita napíšte prídavné meno ako sa cítite keď....(podľa situácií v knihe) 

- Activity Book – str.60/ cv.1 – prečítajte si vety pod obrázkami a nájdite správnu nálepku 

3.hodina 

-Activity Book – str.67/ cv.3 – prečítať a preložiť si text, doplniť informácie o Harrym When I was 

young...(keď som bol mladý....) 

VŠETKY DETI POZDRAVUJEM  VERÍM, ŽE TO ZVLÁDATE, VY STE ŠIKULKY A PRAJEM KRÁSNY 

SLNEČNÝ TÝŽDEŇ  

Prácu za celý týždeň prosím odfotiť a poslať na mail ako predtým, aby som vedela ako pracujete. 

AK JE ČOKOĽVEK NEJASNÉ, CHCETE NIEČO KONZULTOVAŤ, VYSVETLIŤ poprosím kontaktovať ma na 

mail, ktorý už máte kubrickam@gmail.com . 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK 

Zopakovať podstatné mená- PZ (veľký I.časť) s. 32- vypracované odfotiť a poslať! 

Prídavné mená- uč. 86/3, 88/4, 89/4- písomne do zošita, PZ (veľký I.časť) s. 33,34 

 

Tabuľku nalepiť do poučiek alebo prepísať (ak si to nevieš vytlačiť) + naučiť: 

 

 

 

mailto:kubrickam@gmail.com


Prídavné mená 

Vyjadrujú vlastnosti osôb (dobrý človek), zvierat (malý psík), 
vecí (nové pero), udalostí (veselá svadba), vlastností (veľká 
lenivosť). 

Pýtame sa na ne:  aký? aká? aké? 

Gramatické kategórie: 
(Vieme ich určiť len spolu s podstatným menom, preberajú 
gramatické kategórie podstatného mena, ku ktorému patria.) 

1. rod: 
- mužský (aký?): malý psík 
- ženský (aká?): veselá svadba 
- stredný (aké?): nové pero 
2. číslo: 
- jednotné (singulár): nové pero 

množné  (plurál): nové perá 

3. pád: 
                                      singulár                              plurál 

N: kto? čo?                 nové pero             nové perá 

G: koho? čoho?         nového pera         nových pier 
D: komu? čomu?       novému peru       novým perám 
A: koho? čo?              nové pero             nové perá 
L:  o kom? o čom? o novom pere        o nových perách 
I: (s) kým? (s) čím? s novým perom     s novými perami 
 
Základný tvar je NOMINATÍV jednotného čísla. 
 

 

 

ČÍTANIE  - s.89-91 Skús povedať príklad zo života na vetu: Aj nepríjemné veci sú veľmi potrebné. 

(Porozprávame sa o tom v piatok na Zoome.) 

 

MATEMATIKA 

PZ -s.45,46,47 

Zopakuj si písomné násobenie a delenie- do zošita. 

124            385                        96                    271                          9 526 : 8 =             2 790 : 5 = 

   .6              .  7                       .23                    . 45   

------           ------                    ------                -------- 

 

 

 

GEOMETRIA 

PZ- s.40 



VLASTIVEDA 

s.51 Vyskúšaj sa! – vypracované odfotiť a poslať! 

s.53-55 Košice s okolím 

Pracovať s mapou! Prečítať, ukázať na mape a vypracovať úlohy. V piatok pošlem otázky, aby si sa 

vyskúšal. 

 

PRÍRODOVEDA 

Spoločenstvo polí- s.85-87 

- prečítať a vypracovať úlohy aj Moje poznámky! 

- vedieť porozprávať o spoločenstve polí 

 

 

OBOHATENIE  Pokračovať na ročníkovej práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


