
Samoštúdium- trieda IV.C 

 

Prosím , aby ste pridelené úlohy robili dôkladne a pri vypracovávaní zaplnili 

všetky riadky v pracovných zošitoch a v pracovných učebniciach! 

Zároveň budem pridávať aj do Alfa niektoré úlohy na precvičovanie učiva. 

Slovenský jazyk  

Učivo: Rod a číslo podstatných mien  -   strana 73 a úlohy na tejto strane len ústne 

 Písomné úlohy:  

Vypracovať všetky úlohy do zošita zo slovenského jazyka zo strany 74 s označením strany 

a čísla úlohy,  opísať a naučiť sa poučku zo strany 73 

Pracovný zošit: vypracovať strany 38,39 

 

Čítanie 

Učivo: Zlatá muzika  - strana 84 -85  Pojem: Strofa 

Písomná úloha: z tohto textu vypísať rýmy do zošita a vypísať aj prirovnania 

Učivo: Ozvena strana -   86  

Písomná úloha: strana 84/4 -  Vypísať verše, ktoré pripomínajú ozvenu 

Pracovný zošit: strana 49- 53     

Zodpovedne vypracovať úlohy s tým, že odpoveďami budú zaplnené všetky linajky! 

Doma prečítať nejakú knihu!!!!! 

 

Matematika 

Učivo: Počítanie so zátvorkami -  strana 41 

Písomná úloha:  do zošita 41/2, 5, 9 / pri tejto aj zápis do zošita/, ostatné úlohy vypočítať do  

                              učebnice 

Učivo:  Sčítanie a odčítanie do 10 000 bez prechodu cez základ strana 41,42 

Písomná úloha:  do zošita  42/ 3, 4, 6, 7, 8, ostatné  do učebnice  

                               do zošita 6, 8, 10,11, /  pri slovnej úlohe aj zápis/ , ostatné do učebnice 

Pracovný zošit: strana 17 – 22 

 

Geometria 

Učivo: Jednotky dĺžky - strana 88 -89 

Písomná úloha:  do zošita 88/3, 8, 89/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ku každej úlohe treba označiť  

                              stranu a číslo úlohy 

Pracovný zošit: strana 8 – 10 

 

 



Prírodoveda 

Učivo: Spoločenstvo lúk  

Písomná úloha: Vypracovať projekt 

Učivo : Spoločenstvo polí, Poľné plodiny -  strana 85 – 89 

Písomná úloha: pracovať podľa pokynov v učebnici a zodpovedne,  pri písomných úlohách 

                zaplniť všetky riadky   strana 86- 89 

 

Vlastiveda 

Učivo : Opakovanie  - strana  48 – 51 

              Od Hornádu po Dunaj, Košice s okolím 

Písomná úloha: vypracovať všetky úlohy podľa pokynov. Pri vypracovávaní úloh za pomoci  

              internetu, zaplniť všetky riadky! Pracovať s mapou! 

 

Anglický jazyk 
 

úloha č.1.: do zošita prepísať nasledovný text (list priateľovi), čítať ho a vedieť preložiť. 

Vypracovať k nemu odpovede na otázky podľa zadania písomnou formou: 

 

Dear Andy, 

My name is Maria and I´m your new friend! I´m nine years old and I live in Valencia in 

Spain. 
My favourite sport is tennis. I can play basketball, but I can´t ride a horse. My favourite food 

is pasta. I like rice and ham for lunch. I don´t like sausages. What food do you like? 

Write back soon! 

Maria 

 

Otázky k textu: 

1.Can Maria ride a horse? .............................................. 

2.What´s Maria´s favourite sport? .................................... 

3.Can Maria play basketball? ......................................... 

4.What´s Maria´s favourite food? ..................................... 

5.What does Maria like for lunch? ................................... 

6.What food doesn´t Maria like? ................................... 

 

úloha č.2: 
napíš e-mail Márii  (odosieľateľ je Andy), podľa zadania: 

NAME:    Andy 

AGE:     10 

I LIVE IN:    Manchester, England 

FAVOURITE SPORT: basketball 

I CAN:    rollerblade and swim 

I CAN´T:    play the piano 

FAVOURITE FOOD: chicken 

FOR LUNCH I LIKE:  sandwiches and salad 

I DON´T LIKE:  rice 

 

Začni nasledovne: 



Dear Maria, 

Thank you for your e-mail.  

My name is... 

 

  
 

 

 


