
Samoštúdium- trieda IV.C 

 

 Ak by žiaci nastúpili do konca roka do školy , ako podklady k hodnoteniu 

budem kontrolovať pridelené úlohy.   Zároveň prosím o to, aby ste 

vypracovali samostatné prílohy – pracovné listy . Treba ich stiahnuť, 

vypracovať na počítači a poslať mi ich na email / budú vo vo  Worde a ja si ich 

budem evidovať/ Nebude ich veľa. Ak máte možnosť vyfotiť si vypracované 

projekty, prosím pošlite mi ich tiež na email. 

 

Slovenský jazyk  

Učivo: Prídavné mená, rod prídavných mien  -  85 -88,  

Písomné úlohy:  

 Strana 85 napísať poučku, 86/ 2,3,5a, A dole , 88/4,5,7 , Opakujme si, ostatné aspoň ústne 

Pracovný zošit: vypracovať strany 49 

Pošlem aj pracovný list, ktorý bude treba urobiť a odoslať na email 

Precvičovať pravopis si môžu aj na stránke www.gramar.in 

 

Čítanie  

Učivo: Komiks -  vedieť, čo je to komiks, povesť  

Kôň a osol, O korytnickej liečivej vode -  strana 104,105  

              Povedať obsah prečítaného  , ústne úlohy za textom 

Pracovný zošit: strana 60     

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

Nezabudnúť prečítať  len jednu knihu za celé voľno!!!! 

 

Matematika 

Učivo : Sčítanie a odčítanie  čísel s prechodom do 10 000  

Písomná úloha:  do zošita 52/3,4,8,10,11, 51/5 aj so zápisom ,strana 52,53 ostatné úlohy aj 

vypočítať do učebnice  

Pracovný zošit: strana 37, 41,42,43,44,   v strede sú prílohy, ktoré nemusíte robiť. 

Ešte pošlem v prílohe pracovný list, ktorý je treba urobiť a poslať 

 

Geometria 

Učivo: Rysovanie trojuholníka  pomocou kružidla - strana 92 

             Posielam aj link na stránku, aby ste si pozreli postup a skúsili si to do zošita 

                https://www.youtube.com/watch?v=k1tzm2KTAmY 

Písomná úloha:  strana 92/1,2,3 do zošita 

 Pracovný zošit:  strana 13/1,2,4 

https://www.youtube.com/watch?v=k1tzm2KTAmY


 

 

Prírodoveda 

Učivo: Vodné spoločenstvo Živočíchy vodného spoločenstva  strana 99 – 101 a vypracovať 

projekt  Ak máte možnosť všetky 3 projekty nafotit, a poslať mi na email 

Písomná úloha: Vypracovať úlohy v učebnici  

 

Vlastiveda 

Učivo: Stará Ľubovňa s okolím, Pieniny a spišská Magura strana 71 - 76 

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

                   internetu, zaplniť všetky riadky! Pracovať s mapou! 

 

 

Anglický jazyk 
 

Deti od p. učiteľky Žákovej 
Samoštúdium pre 4.ročník  

(poznámka:  KĽÚČ správnych odpovedí k úlohám nájdete v aktualitách budúci týždeň) 

Vypísať nové slová do slovníčka (uč.str.57): 

stable = stajňa 

swimming pool = bazén 

 

PREDLOŽKY (nadpis do zošita):  

in front of = pred   under = pod (v pesničke Naughty horse str.57) 

between = medzi   in = v (v pesničke Naughty horse str.57) 

opposite = oproti 

behind = za 

 

ÚLOHA č. 1 

učebnica str. 57/1 Listen, point and repeat. (Počúvaj, ukazuj a opakuj slovíčka.) 

učebnica str.57/2 Listen and sing. Naughty horse.= Neposlušný kôň. (Vypočuj a zaspievaj si pesničku.)  

+ Vyhľadaj a vypíš predložky, ktoré boli použité v pesničke. 

 



ÚLOHA č. 2 Zopakuj si slovnú zásobu z učebnice str.54 

     Park, station, hospital...(8 slov) 

Po zopakovaní prelož nasledovné vety do zošita: 

Napríklad: Banka je v meste. A bank is in the town. 

1. Nemocnica je medzi bankou a reštauráciou. 

2. Obchod je za parkom. 

3. Škola je pred mostom. 

4. Stanica je oproti banky. 

ÚLOHA č. 3 Pracovný zošit str.52, cv.1 Read and circle (Prečítaj a zakrúžkuj, pomôž si učebnicou 

str.56) 

ÚLOHA v programe ALF – predložky (prepositions) 

 

Pomôcka na zapamätanie si predložiek (tabuľka): 

 

 

 

 

 

 

 



Deti od pani učiteľky Antalovej  

Učivo 4.C 20.4.202-25.4.2020 Antalova zuzana 

Tento týžden začíname novú lekciu, číslo 6. Milý žiaci budem od teraz od vás 

chcieť aj spätnú väzbu. Na každú ulohu vám napíšem čo mi máte poslať naspať, 

ktoré cvičenia, samozrejme kto má možnosť . Pani učtelka triedna má nahravky 

k učebnici našej takže si budete počúvať nahravky cez počítač ako keby sme v 

triede. Zasa vás poprosím ak niečomu nerozumiete, alebo sa chcete niečo 

opýať utvrdiť, kludne ma kontaktujte cez mail zuzanantalova11@gmail.com, 

všetky úlohy budem dávať od tohto týždna na edupage. Kludne ma kontajtujte 

aj cez edu aleo na cez FB.  

Domáca úloha na tento týždeň: 

 Otvoríte si učebnice na strane 54,  a vypočujete si nahrávku číslo jedna - 

nová slovná zásoba : park, station hospital , school, bridge, bank , 

restaurant, shop, tieto slovíčka si prepíšete do slovníčka aj s prekladom 

slovenským.  

 Následne si vypočujete cvičenie číslo 2 kde su všetky tieto nové slovíčka. 

Snažte sa zapamätať výslovnosť, pustite si nahrávku viackrat.  

Zapíšete si do normálneho zošita novu gramatiku. There is.../Is there..? 

Opisny tvar/(používamena opis znamená tam je /je tam?) 

 Následne si vypočujete cvičenie č. 55/2 a prepíšete i vety do zošita : 

Is there a bank in this town? Yes, there is.- Otazka s kladnou odpoveďou 

Is there  a train station? No, there isnt.  

 Nasledne si môžete zahrať hru 55/2.  

Poprosim nasledne vypracovať cvičenia v pcovnom zošite 6. 

Ďalej poprosím vypracované cvičenia  pracovneho zošita poslat  mi na mail. 

Do konca týždna  

 

 

mailto:zuzanantalova11@gmail.com

