
25.5.-29.5.2020 

ANGLICKÝ JAZYK 

-tento utorok online hodina nebude z pracovných dôvodov 

-ako sme sa minulý týždeň dohodli, budeme hlavne opakovať takže zopakujte si slovíčka  U1,2,3 

Activity Book 

-str.94 – The you-file! – odpovedzte na otázky o vás celou vetou  (nerobte č.20 lebo tam je minulý 

čas) 

-str.95 – Mega search! – zakrúžkujte slová a vyjde vám tajný „odkaz“  

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

Veľmi sa teším, že pracujete a posielate úlohy. Dostali ste kritériá hodnotenia, ktorých sa budeme držať 

aj na konci školského roka. Takže už viete čo od vás očakávame. 

Ak máte nejaké otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, neváhajte mi napísať. Keby niekomu nešli preposlať 

vypracované úlohy, môžeme sa dohodnúť na inom spôsobe odovzdania.  

Prajem všetkým pekný týždeň   

 

 

 

MATEMATIKA 

PZ – s.59(úlohu 3 vynechať), 60, 61 (na nejasné úlohy sa pýtajte!) 

Do zošita vyrieš slovné úlohy (znázorni si to úsečkami). – skontrolujeme si v škole! 

 

1. Peter má o 60 € viac ako Ondrej. Peter a Ondrej majú spolu 240 €. Koľko € má Ondrej? 

P  

                   60 

O  

 

2. Leo má o 257 známok menej ako Dana. Spolu majú Dana a Leo 827 známok. Koľko známok 

má Dana? 

D  

                   257 

      L  

 

   GEOMETRIA PZ- s.47/1,2,3 (do zošita) – skontrolujeme si v škole! 

 

          



 

SLOVENSKÝ JAZYK 

 

Slovesá 

Do poučiek napísať alebo nalepiť a naučiť: 

Slovesá 
Vyjadrujú čo osoby,  zvieratá  a veci robia alebo čo sa s nimi deje. 

 

Pýtame sa na ne: čo robí? (maľuje, varí...), čo sa s ním deje? (rastie, 

bledne...) 

 

Gramatické kategórie: 

1. Osoba 

singulár                                                plurál 

1.ja                                            1.my 

2.ty                                            2.vy 

3.on, ona, ono                           3. oni, ony 

2. Číslo 

-singulár (jednotné číslo): maľujem 

-plurál (množné číslo): maľujeme 

3. Čas 

-prítomný: maľujem 

-minulý: maľoval som 

-budúci: budem maľovať, namaľujem 

 

Základný tvar slovies je neurčitok (maľovať, variť, rásť, blednúť...). 

 

Sloveso byť časujeme takto: 

               singulár                                                  plurál 

1. ja som                                1. my sme 

2. ty si                                    2. vy ste 

3. on, ona, ono je                   3. oni ony sú 

 

Sloveso byť  sa dá časovať aj v minulom a budúcom čase 

                               

 

 

PZ (veľký- II.časť) s.44 (na nejasné úlohy sa pýtajte, prípadne si to pozrite v riešeniach, ktoré som 

vám posielala 20.4.) 

Učebnica s.105/4, 106/1, 2,  109/4 - skontrolujeme si v škole! 

 

 

ČÍTANIE    

-s.108-110 Povedal mi jeden chlapec 

 



VLASTIVEDA 

Pieniny a Spišská Magura 

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

 

PRÍRODOVEDA 

Živočíchy vodného spoločenstva žijúce vo vode- s.97-98 

- prečítať a vypracovať úlohy aj Moje poznámky! 

- vedieť porozprávať o vodných živočíchoch 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


