
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  -  Genitív, Datív, Akuzatív, Lokál , Inštrumentál strana 78 - 81  

 Písomné úlohy:  

 Strana 78/ 1,2,4 , 79/3,5 ,80/3, 4,  81/3  -  napísať do zošita, ostatné ústne. 

Pracovný zošit: vypracovať strany 45 - 47 

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

 

Čítanie 

Učivo: Dve sestry, ako sa maľuje na stenu, Múroobrazy strana 92 -96 Výrazné čítanie,  

            obsah prečítaného, charakteristika hlavnej postavy, prirovnania 

Písomná úloha: z  textu  Ako sa maľuje na stenu do zošita vypracovať úlohy za textom  1, 4, 5 

do zošita 

Pracovný zošit: strana 56     

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

Nezabudnúť 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 45/4,5,6 ,  ostatné úlohy aj zo strany 46, 47 vypočítať do učebnice  

Pracovný zošit: strana 25-33 

 

Geometria 

Učivo: Rysovanie trojuholníka  pomocou kružidla - strana 90 

             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 91 len postup narysovania trojuholníka  úlohy zatiaľ žiadne    

nevypracovať   

 Pracovný zošit:  strana 11 

 

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


 

Prírodoveda 

Učivo: Vodné spoločenstvo , Rastliny vodného spoločenstva strana 92-95  

Písomná úloha: Vypracovať úlohy v učebnici, ale pokus na strane 93 nemusíte robiť! 

 

Vlastiveda 

Učivo : Humenné s okolím, Bardejov s okolím strana 59 -63 

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

                   internetu, zaplniť všetky riadky! Pracovať s mapou! 

 

 

Anglický jazyk 
 

uč. 55/1 prečítajte a preložte (podľa možností si aj vypočujte nahrávku, kontaktujte ma prosím 

cez messanger, ak ju nemáte) 

uč.55/2 - utvorte dialógy do zošita (-Is there a restaurant? - Yes, there is...) 

+ nakreslite vymyslené mesto, označte miesta a pomenujte ich anglicky (park, stanica..) 

+opakujte si slovíčka 6.lekcia 
 

 


