
ANGLICKÝ JAZYK 

1.hodina - ak sa dá, tak vytlačiť a nalepiť do zošita. Je to nová gramatika, minulý čas. Naučiť sa tvary, 

precvičovať otázku, zápor ústne.   Was – vyslovujeme /woz/,      Were -/wer/ 

Sloveso TO BE (byť) v minulom čase 

 

Zápor vytvoríme, keď dáme za slovíčko was/ were NOT – vznikne skratka wasn´t / weren´t = nebol, 
neboli... 
Otázku vytvoríme výmenou slovosledu:  
Was he at school? Yes, he was. No, he wasn´t. 
 
2.hodina  Activity Book 

-str.56/cv.1 – podľa obrázka a na základe osvojenej slovnej zásoby z minulého týždňa podľa obrázka 

označiť správnu odpoveď. 

-str.5//cv.2 – spojiť vety podľa významu a cv.3 – napísať podľa obrázka či sú vety pravdivé alebo nie 

3.hodina Doplň do viet WAS – WASN´T / WERE – WEREN´T      

1) __________ you tired yesterday?   

2) Last year, she _____ 22, so she is 23 now. 

3) I _______ hungry last night. 

4) He _______ a popular film star. 

5) ________ Tom at a concert? Yes, he ______. 

6) Sandra __________ not at school yesterday. 

7) My grandmother __________ a teacher. She wasn´t a doctor. 

8) _________ the girls in the park? No, they __________ . 

9) Her name wasn´t Kate. It __________ Isabel. 

10)__________ the boys at the football game? Yes, they _____                                                   



SLOVENSKÝ JAZYK 

Zopakovať podstatné mená.  

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

Podstatné mená 

Pomenúvajú osoby (chlapec, Peter), zvieratá (pes, Dunčo), 
veci (kniha, dom), udalosti (svadba, Vianoce) a vlastnosti 
(pýcha, lakomosť). 

Pýtame sa na ne:  kto? čo? 

- na osoby: Kto je to? 
- na zvieratá, veci...: Čo je to? 

Delíme ich na: 

- všeobecné: chlapec, pes, dom... 
- vlastné: Peter, Dunčo, Vianoce... 

Gramatické kategórie: 

1. rod: 
- mužský (ten): chlapec, pes 
- ženský (tá): kniha, pýcha 
- stredný (to): pero, dievča 
2. číslo: 
- jednotné: chlapec, kniha 
- množné: chlapci, knihy 
3. pád: 

NOMINATÍV:           kto? čo?       
GENITÍV: (od, bez) koho? čoho? 
DATÍV:                      komu? čomu? 
AKUZATÍV: (vidím) koho? čo? 
LOKÁL:                     o kom? o čom? 
INŠTRUMENTÁL: (s) kým? (s) čím? 

 

Uč. s. 71/1, 72/A (opakujeme si), 74/2, 76/4(VZOR: Čo susedí s pozemkom vašej babičky? Záhrada.), 

77/4, 78/4, 79/4- všetky cvičenia vypracovať písomne do zošita. 

ČÍTANIE  - zo svojich knižiek 

MATEMATIKA 

PZ -s.37, 38, 39, 40 

GEOMETRIA 

Kolmice 

PZ- s.36-37  



VLASTIVEDA 

Lučenec s okolím 

Rimavská Sobota s okolím 

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

vyskúšal. 

PRÍRODOVEDA 

Rastliny spoločenstva lúk- s. 78-79 

- prečítať a vypracovať úlohy s. 80/4, 81/5 a Moje poznámky!, úlohu 3 vynechať 

- poznať lúčne rastliny a vedieť o každej niečo zaujímavé povedať 

OBOHATENIE  Pokračovať na ročníkovej práci. 

 

 

 

 

 

 


