
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  -  82 – 83, Sloh – tvoríme príbeh podľa osnovy - strana 84  

 Písomné úlohy:  

 Strana 82/ 1,3,5 , 83/A , 84/3  /Ku každému obrázku dve vety, aby z toho bol príbeh  /  - 

 napísať do zošita, ostatné ústne. 

Pracovný zošit: vypracovať strany 48 

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

 

Čítanie 

Učivo: Komiks -  vedieť, čo je to komiks  

Čitateľ  komiksov,  Malý princ, Čo sú hviezdy -  strana 97 - 103,  

              Povedať obsah prečítaného  , ústne úlohy za textom 

Pracovný zošit: strana 57- 59     

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 48/8,9 , 50/3 ostatné úlohy aj zo strany 48, 49,50,51 vypočítať do 

učebnice  

Pracovný zošit: strana 34 - 36 

 

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 91/1,2,3 do zošita 

 Pracovný zošit:  strana 12 

 

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


 

Prírodoveda 

Učivo: Vodné spoločenstvo , Rastliny vodného spoločenstva strana 96 - 98  

Písomná úloha: Vypracovať úlohy v učebnici  

 

Vlastiveda 

Učivo : Prešov s okolím, Spiš s okolím strana 65 - 70 

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: 
4.ročník - program Alf, heslo školy, školská stránka, 
pokračovať učebnicou  str. 56 - prečítať príbeh The Cowboy, s pomocou nahrávky, preložiť s pomocou 
slovníka v PZ   
PZ 51/1 Počúvaj a očísluj (nahrávky majú tr.p.učiteľky, prípadne môžete získať mailom 
na: martinazakova.m@gmail.com 
PZ 51/2 Napíš otázky. Zakrúžkuj správnu odpoveď. 
 
Zapamätajme si: (do zošita) 
Otázky tvoríme obrátením slovosledu: 
There is.... (oznamovacia veta) 
sa mení na: 
Is there ... ? (otázka / opytovacia veta) 

 

Deti od pani učiteľky Antalovej budú mať úlohy v prílohe, ktorú posielam. 

Náboženská výchova 

Žiaci nájdu materiály v doplnkovom štúdiu na stránke školy. 

Krížová cesta ,Slávenie veľkonočného trojdnia v kruhu rodiny. 

mailto:martinazakova.m@gmail.com

