
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, číslo  a pád prídavných mien  -  89 - 92,  

Písomné úlohy:  

 Strana 89 napísať poučku, 89/ 2,3,  90/ poučka + 1 ,  91 /3a, 6 , ostatné aspoň ústne 

Pracovný zošit: vypracovať stranu 50 

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

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

 

Čítanie  

Učivo:  Z ľudovej slovesnosti -  strana 107  

              Vedieť zaradiť text do útvarov ľudovej slovesnosti – vyčítanka, hádanka, porekadlo ,    

                pranostika, príslovie 

Pracovný zošit:  netreba, ale vypracovať pracovný list o prečítanej knihe / v prílohe / 

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

Nezabudnúť čítať  ďalšiu  knihu!  

 

Matematika 

Učivo : Sčítanie a odčítanie  čísel s prechodom do 10 000  

Písomná úloha:  do zošita 54/3,4,5,9, 55/6,7,8 aj so zápisom ,strana 54, 55 ostatné úlohy aj 

vypočítať do učebnice  

Pracovný zošit: strana 45 - 49,    

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

 

Geometria 

Učivo: Rysovanie trojuholníka  pomocou kružidla - strana 92 

 Písomná úloha:  strana 92/4,6,8 do zošita 

 Pracovný zošit:  strana 14 

 



 

Prírodoveda 

Učivo: Potravový reťazec  strana 102 - 105  

Písomná úloha: Vypracovať úlohy v učebnici  

 

Vlastiveda 

Učivo: Od Hornádu po Dunajec – opakovanie - strana 77 – 79 

             Pošlem aj opakovací Pracovný list – odovzdať na email 

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

                   internetu, zaplniť všetky riadky! Pracovať s mapou! 

 

 

Anglický jazyk 
 

Samoštúdium 27.4.-30.4.2020  

p. uč . Žáková 

OZNAMUJEM rodičom , že je možné uskutočniť dobrovoľnú online hodinu so žiakmi prostredníctvom 

programu ZOOM (návod na inštaláciu pre žiaka: https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k), 

ak by bol záujem, kontaktujte ma, prosím, na mailovej adrese, následne vám viem poskytnúť ID a 

heslo, prípadne aj cez triednych učiteľov a vieme sa dohodnúť na dátume a čase hodiny.  Ďakujem.  

martinazakova.m@gmail.com 

úlohy z učebnice 

str. 57 / 3 Počúvaj a opakuj dialógy formou hádanky. (nahrávka 118) 

1. - Je to medzi stajňou a reštauráciou? 

-   Nie, nie je. 

2. - Je to oproti bazéna?  

-   Áno, je. Pozri! 

str. 57 / 4 Vystrihni si papierovú hádanku v pracovnom zošite (PZ) str. 77, hádanka má 

2 časti a má byť zlepená po dĺžke (podľa učebnice). Vystrihni koňa a polož ho do 

jedného čistého rámika, alebo do priestoru (pred, za...). Podľa toho zostav do zošita 

podobný dialóg aký si počúval. 

str. 58 / 1 Počúvaj a vyber A alebo B (nahrávka 119), pracuj v zošite. 

1. A / B  3. A / B 5. A / B 

2. A / B  4. A / B 6. A / B 

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k


str. 58 / 2 Vypočuj si nahrávku. Prečítaj a prelož si vety o bicykloch. Priraď písmenká 

k vetám, pracuj v zošite.    

kľúč správnych odpovedí (týždeň 20.4.-24.4.2020) 

Úloha č. 1 

Počúvanie 57/1: 

1. stable, 2. in front of, 3. between, 4. opposite, 5. behind, 6. swimming pool 

 

Predložky v pesničke 57/2: 

in front of, under, between, in, opposite, behind, between, in 

 

Úloha č. 2 

1. A hospital is between the bank and the restaurant. 2. A shop is behind the park. 

3. A school is in front of the bridge. 4. A station is opposite the bank. 

Úloha č. 3 

2. The film is fantastic. 3. There isn´t a shop next to the cinema. 

4. Cowboy Bob´s restaurant is new. 5. The restaurant is next to the bookshop. 

 

Deti od pani učiteľky Antalovej  

4.C Mgr Antalova Zuzana 27.5.2020-1.5.2020 

 

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) 

Pomôcka na zapamätanie si predložiek (tabuľka): 

 



 

 


