
Úlohy  11.5- 15.5.2020 

 

Matematika 

Sčítania a odčítanie  do 10 000 

PZ- str.36,37,38,39 

PL- opakovanie ( poslať mailom ) 

 

Slovenský jazyk 

precvičiť skloňovania podstatných mien v jednotnom a množnom čísle 

každý deň vyskloňovať jedno podstatné meno v jednotnom a množnom čísle 

Učebnica 83/A,B,C – písomne 

nové učivo- Prídavné mená 

napísať poučku str. 85 

Učebnica str.85- ústne 

Učebnica str. 86/ 2,3,4,5- písomne 

Učebnica str. 86/ opakujme si, A- písomne 

Pracovný zošit str.48 celá 

 

Čítanie 

str.82,83 

-čítanie knihy podľa vlastného výberu  

 

Prírodoveda 

Poľné plodiny spoločenstva polí str.88,89 

Živočíchy spoločenstva polí  str.90,91 

Sokol sťahovavý, Škrečok poľný- napísať do zošita odpovede na otázky ( 1. Kde žije 2. Ako vyzerá 3. Zmysly 

4. Mláďatá 5. Zaujímavosť ( ak je )  ) 

 

 Vlastiveda 

Pripraviť si a vedieť prerozprávať jednu povesť z pracovnej učebnici 1 alebo 2 

Od Hornádu po Dunajec str.52 - prečítať 

Košice s okolím  str. 53,54,55 

poznámky do zošita 

 

 

 

 



 

Košice s okolím 

 poloha: východ Slovenska, Košická kotlina, 

 pohoria: 

- Volovské vrchy, 

- Čierna hora, 

- Slanské vrchy, 

 rieka: Hornád, 

 Košice: 

- metropola východu, 

- 2. najväčšie mesto na Slovensku, 

- priemysel – U. S. Steel, 

- školy, múzeá, divadlá, botanická záhrada, ZOO, 

 pamiatky: 

- Dóm sv. Alžbety v Košiciach, 

- Jasovská jaskyňa, 

- Herliansky gejzír 

 

Anglický jazyk  

skupina – p.učiteľka Mgr. Godálová 

Učebnica -My Day /Môj deň/ 

Zápis do zošita: 

morning - ráno  

afternoon -popoludnie 

evening  - vvečer 

7 o clock -7 hodín 

12 o clock - 12 hodín  

2 o clock  in the afternoon - 2 hodiny popoludní 

Učebnica str.62 cv.1  slovná zásoba- ,napísať do zošita, podľa slovníčka preložiť 

Počúvať pesničku ,sú to každodenné činnosti. 

ZOOM HODINA  STREDA 10,00 HOD.- 4. D  

 

Skupina- p. učiteľka Mgr. Grauzlová 

Vyučovanie ANJ- v pondelok o 10:00.  

Keď úlohy riešite do zošita, vždy si poznačte stranu a číslo úlohy. 

 

1. Zopakovať slovnú zásobu 6.lekcie, vedieť slovnú zásobu písať.  

Vystrihnúť si papierovú skladačku a koňa- PZ str. 77. Skladačka má 2 časti a má byť zlepená po dĺžke (podľa 

učebnice str.57).  



U57/3 Vypočuť si nahrávku č.118. Prečítať otázky a odpovede. 

Niekto z rodiny (prípadne spolužiak, s ktorým si zavoláš, napíšeš) si umiestní obrázok koňa pred/ oproti/ v / 

vedľa/ medzi/ za ...  budovu/bazén/budovy. Ten bude podľa obrázka odpovedať na tvoje otázky (Yes, it is. 

No, it isn´t.). 

Otázky: Is it ... (in front of/ opposite/ in/ next to, between/ behind) the     

(stable, bank, restaurant, swimming pool) ?  

Pri tvorení otázok si pomáhať U57/2. Úlohou žiaka je zistiť, kde sa nachádza kôň.  

Do zošita napísať k hľadanému obrázku rozhovor (aspoň 4 otázky a 4 odpovede). 

  

2.  PZ 56/2 Nakresliť okolie svojho bydliska, významné budovy. Podľa svojej mapy, napísať  vety.   

PZ 57 /1,2 

 

3. U 59 Prečítať a preložiť text o hlavných mestách – opakovanie.  

Do zošita napísať 5-6 viet o Bratislave. Pomáhať si U str.59 a PZ str.55. 

                                 

Bratislava Castle - Bratislavský hrad                   UFO tower and SNP Bridge 

                                                                             River Danube – rieka Dunaj  

 

St. Martin’s Cathedral- Dóm sv. Martina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redmonkeygroup.com/en/ufo-vyhliadka.html


 


