
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 

Heslo na Alfa je : zstribecskato  , treba ísť cez  stránku školy.  

 

Slovenský jazyk  

Učivo: Pád podstatných mien  -   strana 75 a úlohy na tejto strane len ústne 

 Písomné úlohy:  

 Strana 76 -  napísať do zošita pády podstatných mien a naučiť sa ich vymenovať aj 

s pádovými otázkami do zošita len cvičenie 2, ostatné ústne. 

 Učivo: Strana 77 -  Základný tvar podstatných mien sa volá nominatív – kto? čo? 

Písomne  do zošita vypracovať cvičenie 2 , 4, ostatné stačí len ústne 

Pracovný zošit: vypracovať strany 40,41 

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

 

Čítanie 

Učivo: Ozvena  - Mama, urob iné ticho- strana 86 -91 Výrazné čítanie priamej reči, obsah 

             prečítaného 

Písomná úloha: z  textu  Stehlík a slávik vypracovať úlohy za textom do zošita 

Pracovný zošit: strana 54, 55     

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

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

 

Matematika 

Učivo : Odčítanie celých tisícok, stoviek a desiatok od štvorciferných čísel do 10 000  

Písomná úloha:  do zošita 43/6,8 , ostatné úlohy aj zo strany 44 vypočítať do učebnice  

Pracovný zošit: strana 23,24 

 

Geometria 

Učivo: Rysovanie trojuholníka  pomocou kružidla - strana 90 

Písomná úloha:  do zošita 90/1,5, ku každej úlohe treba označiť stranu a číslo úlohy, ostatné  

                               do  vypočítať do učebnice  

 Pracovný zošit:  dokončiť nedorobené cvičenia z PZ -  nič nové 

 



 

Prírodoveda 

Učivo: Živočíchy spoločenstva polí strana 90-91  

Písomná úloha: Vypracovať projekt Spoločenstvo polí 

 

Vlastiveda 

Učivo : Košice s okolím, Východoslovenská nížina strana 53 – 58 

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

                   internetu, zaplniť všetky riadky! Pracovať s mapou! 

 

Náboženská výchova : pošlem zvlášť pracovný list 

 

 

Anglický jazyk 
 
SAMOŠTÚDIUM - anglický jazyk (23.-27.3.2020): 
6.lekcia - In The Town (V meste) 
uč. str. 54/1, vypísať slovíčka, naučiť sa, vedieť čítať text a prekladať text 
PZ str. 50/1 - tajnička,2-doplniť vety There is.../ There are... (Tam je.../Tam sú...)  
 
opakovanie slovíčok z 5.lekcie (jedlo a nápoje) 
podpora samoštúdia online: 
https://elt.oup.com/student/letsexplore/?cc=sk&selLanguage=sk 

 

https://elt.oup.com/student/letsexplore/?cc=sk&selLanguage=sk

