
Úlohy 4.D 

Matematika 
Matematika – PZ str.13,14,15,16 

U- 35/1- zošit 

U- 35/2- do knihy 

U- 35/ 3 zaokrúhli na desiatky 

U- 35/4- do knihy, môžu si skontrolovať kalkulačkou 

Geometria- PZ str. 5 celá 

U- 85/1 

 

Anglický jazyk  

1 aj 2 skupina 

Opakovať slovíčka z lekcií 1 až 5. Doučiť sa tie, ktoré žiaci zabudli. 

Čítať príbehy a články v lekcii 5. Pri opakovaní si pomáhať 

stránkou https://elt.oup.com/student/letsexplore/?cc=sk&selLanguage=sk 

Lekcia 6 

U 54-55, 

slovná zásoba zo str. 54 - naučiť sa slovíčka aj písať, 

PZ 50, 51.  

 

 

Slovenský jazyk 

 
Opakovanie určovanie rodu podstatných mien 

Urči rod podstatných mien zo slovných spojení ( musím si dať tvar tak, aby označovalo jedno)- písomne 

Príklad: zastrúhanou ceruzkou – tá ceruzka – ženský rod 

v zoologickej záhrade -                na lesných chodníkoch -               zelená hruška- 

na pehavom nose -                    s malinovým mliekom -               slávneho maliara- 

deravou ponožkou -                         plniacim perom -                  do čistého umývadla- 
v našom byte-                                     u našej babičky-                        do starého mesta- 

 
Učebnica- 72/ 4,5,6,7- písomne 

Učebnica – 72/ opakujme si, A, B- písomne 

Písanie a slohové cvičenia- Peniaze str.8,9 

Učebnica str. 73- text a otázky ústne 

Nové učivo- Číslo podstatných mien 

Vyber zo skupiny podstatné mená, ktoré označujú 1 vec 

guma, pastelky, peračník, zošity, obal, fixky, pero, knihy 

vyber zo skupiny podstatné mená, ktoré označujú  viac vecí 

buchty, rožok, koláč, hrušky, jablko, bageta, pomaranče 

do zošita si napísať poznámky 

                                        Číslo podstatných mien 

Podstatné meno, ktoré označuje jednu osobu, jedno zviera alebo jednu vec, je v jednotnom 

čísle- singulári. 

( guma, obal, pero, rožok, koláč, jablko,......) 

Podstatné meno, ktoré označujú viac osôb, viac zvierat alebo viac vecí, je v množnom čísle- 

pluráli. 

( pastelky, zošity, fixky, knihy, hrušky, buchty,......) 
Napíš 6 slov v jednotnom aj  množnom čísle ( napr. jahoda- jahody) 

https://elt.oup.com/student/letsexplore/?cc=sk&selLanguage=sk


 

Čítanie 
-zopakovať čo je odsek, dialóg 

text- FILM + otázky za textom- ústne 

        FILMÁRSKY RODOKMEŇ + otázka 1- písomne do zošita (ČÍTANIE) 

 

 

Vlastiveda 

PZ – str. 18,19,20 

Poznámky do zošita 

Levice a Štúrovo s okolím 

 Podunajská nížina, úrodný kraj, 

 pohorie: Štiavnické vrchy, 

 rieky:  - Hron- preteká celým územím 

              Dunaj ,Ipeľ- tvoria hranicu s Maďarskom 

 mestá a obce: 

- Levice (Levický hrad), 

- Štúrovo (najvyššia priemerná ročná teplota, aquapark), 

- Šahy  

- Želiezovce (kaštieľ ) 

- Mochovce (atómová elektráreň) 

 

 

 
PZ – str. 21,22,23 

Poznámky do zošita 

Štiavnické vrchy 

 poloha: stredná časť južného Slovenska, 

 najvyšší vrch: Sitno, 

 chránená krajinná oblasť (CHKO Štiavnické vrchy), 

 tajchy – vodné nádrže vybudované na pomoc baníkom, 

 významné obce:  -    Banská Štiavnica (v minulosti ťažba striebra, Mária Terézia tu založila 

banícku akadémiu), 

- Svätý Anton (poľovnícky kaštieľ), 

 historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia sú zapísané do UNESCO 

 

 

Prírodoveda 
PZ   74,75 

Veverička stromová str. 74 

Prečítať a vyznačiť dôležité informácie 

Napísať do zošita poznámky podľa osnovy 

Osnova: 1. Kde žije 

               2. Ako vyzerá  

               3. Zmysly 

               4. Mláďatá 

               5. Čím sa živí  

               6. Zaujímavosť 

 

 

 

 



Pl- opakovanie SJL 

 


