
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: Opis literárnej postavy, zámená 93 -98 

Písomné úlohy:  

 Strana 94 napísať poučku, 95/5/,  96/6 poučka, 97/poučka, 98/16  , 98/A,  ostatné aspoň 

ústne 

Pracovný zošit: vypracovať stranu 51, 52 

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

 

Čítanie  

Učivo : Dokončiť prečítať knihu. Tí, ktorí mi neodovzdali čitateľský denník, tak urobiť a poslať.  

              Vedieť  o nej porozprávať. 

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 56/10, 57/2, 5 aj so zápisom ,strana 56, 57 ostatné úlohy aj 

vypočítať do učebnice  

Pracovný zošit: strana 50, 51    

 

Geometria 

Učivo: Pošlem len pracovný list, treba ho poslať na mail 

  

 

Prírodoveda 

Učivo: Potravový reťazec  strana 102 - 105  

Písomná úloha: 105/5  



 

Vlastiveda 

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

             Vypracovať str. 79 

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

                   internetu, zaplniť všetky riadky! Pracovať s mapou! 

 

 

Anglický jazyk 
 

Samoštúdium – anglický jazyk 4.5.-7.5.2020 

úlohy z učebnice 

zopakuj si slovíčka str. 54 aj predložky a zvyšné slovíčka str. 57  

 

úlohy z pracovného zošita 

str. 53/3 doplň správne predložky do vety podľa obrázkov 

str. 54/1 prečítaj 4 dialógy a priraď čísla dialógov k obrázkom (treba dopísať do krúžkov) 

str. 54/2 vypíš vety o psíkoch (môžeš si ich vopred vyfarbiť a spomenúť aj farbu). Použi predložky: 

pred, medzi, oproti, za. 

Online hodina cez program ZOOM (dobrovoľná): streda, 6.5.2020 o 14:00 hod. 

 

Kľúč správnych odpovedí (týždeň 27.4.-30.4.2020) 

Učebnica: 57/4 (príklad ako tvoriť vety) 

      

- Is it in front of the restaurant? 

- No, it isn´t. 

stable restaurant 



- Is is between the stable and the restaurant? 

- Yes, it  is.   

 

 

58/1 

1B, 2B, 3A, 4B, 5A, 6A 

- 1. Is there a bridge? 

- Yes, there is. It´s behind the hospital. 

- 2. Is there a stable? 

- No, there isn´t. 

- 3. Is the hospital between the bank and the shop? 

- Yes, it  is. 

- 4. Is the dog in front of the bank? 

- No, it isn´t . It´s in front of the school. 

- 5. Is the hospital opposite the swimming pool? 

- No, it isn´t. 

- 6. Is there a park? 

- Yes, there is. It´s between the school and the stable. 

58/2  

1c, 2e, 3d, 4f, 5a, 6b 

 

 

Deti od pani učiteľky Antalovej 

Samoštúdium 4.C 4.5.2020-8.5.2020  

ANJ Mgr. Antalova  

Milý žiaci tento zýžden pokračujeme v lekcii, ktorú sme začali.  

☺ Otvorte si učebnice na str. 58 /1- Listen and choose , čiže naskor si 

vypočujete nahrávku a potom si vyberiete ku ktoremu obrázku patrila 

nahrávka.  

☺ 58/2 - toto cvičenie si spravíte do zošita. Read and listen and say the letter 

of the bike/Najkôr si prečítate vety 1-6 v cvičeni potom si vypučjete nahrávku a 

potom si zapíšete písmeno kde sa bycikel nachádza.  

☺ Potom budete pokračovať cvičeniami v pracovnom zošite. Vypracujete si 

cvičenia na strane 54 a 55 , samozrejme len tí ktorí mi ešte neposlali . Niektorý 

z váas to mate už skontrolované, čo ste mi poslali. ☺ Ďakujem pekne pre tento 

týžden to bude všetko .  



☺ S pozdravom p. uč. Antalová 


