
4.-7.5.2020 

ANGLICKÝ JAZYK 

1.hodina Pupil´s Book 

-str.62+64 – čítanie (zoom online) 

-opakovanie gramatiky –was, were – a slovnej zásoby U8 – online 

-Activity Book – str.62/cv.1,2,3 – slovná zásoba (zvieratá, prídavné mená) 

2.hodina Activity  Book 

-str.63/4, 6 – slovosled,  

-nezabudnite, že v nedeľu bude Deň matiek , nezabudnite tú vašu niečím prekvapiť, potešiť 

-posielam vám krátku básničku a obrázok, ktorý môžete vymaľovať a dať mamičke 
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 Mother´s day 

  I love you so much,                    

   I like your touch.                           

  I want to say:                                  

„Happy mother´s day!“               

-úlohy mi stále posielajte na mail tak ako doteraz, hlavne tí, ktorí ešte nič neposlali, rada by som vás 

na základe niečoho hodnotila. 

Veľmi sa teším ako väčšina z vás pracuje a posiela úlohy. 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ 

 

SLOVENSKÝ JAZYK 

Zámená 

Do poučiek napísať alebo nalepiť a naučiť: 

Zámená 
zastupujú podstatné mená alebo iné slovné druhy. 

Napríklad: 

Pôjdem s Viktorom do tábora. 

Pôjdem s ním do tábora. 

 

Delíme ich: 

- osobné základné: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony 

- osobné privlastňovacie: môj, tvoj, ich, jeho, jej, náš, váš 

- ukazovacie: ten, tá to, tí, tie, tento, táto, toto, títo, tieto 

- opytovacie: kto?, čo?, aký?, ktorý?, čí? 

- zvratné: sa, si  

 

Zámená skloňujeme: 

                                  j.č.                                             m.č. 

N: kto? čo?              ja                                                my 

G: koho? čoho?      mňa                                           nás 

D: komu? čomu?    mne                                           nám  

A: koho? čo?           mňa                                           nás 

L:  o kom? o čom? o mne                                        o nás 

I:  (s) kým? (s) čím? so mnou                                  s nami 
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Učebnica s.96/7, 97/12, 97/14 

PZ (malý) s. 37, 38- skontroluj si na konci zošita, či si úlohy riešil správne 

PZ (veľký- II.časť) s.36- Čo už viem...- vypracované odfotiť a poslať! 

 

ČÍTANIE  -s.96-97 

 

MATEMATIKA 

PZ - s.51 

PZ -  s.35, 52 Ukáž, čo vieš- vypracované odfotiť a poslať! 

 

GEOMETRIAPZ- s.42-43 (klobúčikové úlohy len keď vieš, vyriešime si ich spolu) 

 

VLASTIVEDA 

Bardejov s okolím 

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

 

PRÍRODOVEDA 

Živočíchy spoločenstva polí- s.90-91 

- prečítať a vypracovať úlohy aj Moje poznámky! 

- vedieť porozprávať niečo o sokolovi a škrečkovi 

- vedieť aký je rozdiel medzi zajacom a králikom poľným 

 

OBOHATENIE  Pokračovať na ročníkovej práci. 

 

 


