
Úlohy  18.5.- 22.5.2020 

Matematika 

Program Alf- Sčítanie a odčítanie do 10 000 bez prechodu 

Sčítanie a odčítanie do 10 000 bez prechodu  

PZ- 40,41 

Príloha v strede PZ – príklady (1 až 8 ) 

Príloha v strede PZ- slovné úlohy (1 až 4)- 1 riešenie urobiť do zošita 

Učebnica- Opakovanie str. 48/1,2,3,4 ( výpočet),5,6,7 

Sčítanie do 10 000 s prechodom cez základ 10 

PZ str.47 

Slovenský jazyk 

Rod podstatných mien 

Napísať do zošita a naučiť sa. 

Rod prídavných mien 

Prídavné mená môžu byť v mužskom, ženskom a strednom rode. 

V mužskom rode sa pýtame otázkou- Aký? 

V ženskom rode sa pýtame otázkou- Aká? 

V strednom rode sa pýtame otázkou- Aké? 

Prídavné meno je v rovnakom rode ako podstatné meno, ku ktorému patrí.  

( napr. pekná váza- váza- ( tá )ženský rod, pekná ( aká ?) ženský rod 

87/ 1,3- písomne 

87/ 2- ústne 

88/ 4,5,6, 7,8- písomne 

88/ OPAKUJME SI 

88/ A,B ( napr. sedeli, seď, sedelo,....),C- písomne 

Napísať do zošita 

Číslo prídavných mien 

Prídavné mená môžu byť v jednotnom čísle alebo množnom čísle. Sú vždy v rovnakom čísle ako 

podstatné mená, ku ktorým patria. 

( napr. veselé deti- deti- množné číslo, veselé- množné číslo ) 

Učebnica- str.89/ 1-ústne 

Učebnica- str.89/ 2,3,4,A- písomne 

Pl- opakovanie ( poslať na mail ) 

PZ- str.49 

 

 

 



 

 

Čítanie 

-čítanie knihy podľa vlastného výberu 

 

Prírodoveda 

Program Alf- Spoločenstvo polí 

Vodné spoločenstvo – str.92 

Rastliny vodného spoločenstva- str.94- riešenie mail 

 

 

Vlastiveda 

vedieť  prerozprávať jednu povesť z pracovnej učebnice 1 alebo 2  

Východoslovenská nížina str.56,57,58 ( prezentácia -mail) 

poznámky do zošita 

 

 

Humenné s okolím str. 59,60, 61 ( prezentácia - mail) 

poznámky do zošita 



 

Projekt-Vytvoriť jednoduchú mapu navštívených miest ( minimálne 4 ) a aktrakcií na Slovensku, alebo ktoré 

miesta by si chcel navštíviť  do 31. mája.( ukážka poslaná mailom ) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anglický jazyk 

skupina- p.u. Mgr. Godálová 

Milí štvrtáci, ak ste ešte nevypracovali  Projekt – MOJE MESTO. (Project – MY TOWN) – urobte tak čo 

najskôr. (pokyny nájdete v úlohách z minulého týždňa) 

PROJEKT POSIELAJTE na mail: ata.vitalis@gmail.com 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kľúč správnych odpovedí (týždeň 11.5.-15.5.2020): 

Učebnica:        62/2: poradie obrázkov: 4, 8, 3, 1, 2, 5, 7, 6 

Prepis textu na nahrávke (slúži na kontrolu, či ste porozumeli vetám): 

I have lunch at one o´clock. Mmm! I like sandwiches! 

I´m tired! I go to bed at ten o´clock. 

I go to school at nine o´clock. Good morning! 

Mmm. I´m hungry. I have breakfast at eight o´clock. 

Hurray! Time to go home! I go home at four o´clock. 

I brush my teetch at nine o´clock. 

I have dinner at seven o´clock. Yum! 

 

NOVÁ ÚLOHA tento týždeň:      vypracovať priložený PRACOVNÝ LIST + ZASLAŤ na mail 

      P R A C O V A Ť môžete aj  do zošita (nemusíte ho tlačiť, ale ako chcete...), stačí označiť 

úlohu: 

 

Reinforcement 2, Unit 6  

1. Napíš. 

2. Napíš otázky. Potom odpovedz: Áno, je. / Nie, nie je. (podľa vzoru) 

Reinforecement 3, Unit 6 

 

1. Spoj. Potom napíš. Použi: in front of, between, opposite, behind 

2. Pozri a označ  ✓  alebo   × . Potom napíš. (podľa vzoru) 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skupina- p.u. Mgr. Grauzlová 

Vyučovanie ANJ - v pondelok o 10:00.   

Keď úlohy riešite do zošita, vždy si poznačte stranu učebnice/ názov pracovného listu a číslo úlohy. 

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

Pracovné listy Reinforcement 2,3 Unit 6 - nemusíte ich vytlačiť. Riešenia môžete písať do zošita.  

2.  U str.62 – U7 My day 

U str.62/1 Nahrávka č.128. Podľa textu pesničky ukazovať na obrázok, ktorého pomenovanie 

odznelo. Každodenné činnosti zobrazené na obrázkoch preložiť podľa slov.zásoby (PZ str.84,85). 

Zapísať do slov.zásoby:      

What´s the time? Koľko je hodín? 

It´s (six) o´clock. = Je (6) hodín.   

U str.62/2 Určiť čas, ktorý je na obrázkoch. Podľa určeného času na obrázkoch napísať vety do 

zošita.   It´s ......  o´clock.  

Podľa nahrávky č.128 nájsť obrázok a zapísať čísla obrázkov v poradí, ako odzneli.   

U str.62/3 Vypočuť si nahrávku č.129, prečítať vety a preložiť vety.. 

PZ str.58/1 Rozlúštiť šifrovačku. Podľa obrázkov doplniť k rozlúšteným slovám písmeno.  

PZ str.58/2 Podľa obrázkov vytvoriť vety o denných činnostiach. Slovné spojenia z úlohy č.1 použiť 

vo vetách.  

 

3. U str.63/1 Vypočuť si nahrávku č.130, prečítať vety a preložiť vety. 

U str.63/2 Zahrať sa hru. 

Niekto z rodiny (prípadne spolužiak, s ktorým si zavoláš, napíšeš) si vyberie obrázok osoby (Carla, 

Holly, Mike, Paul) . Tvojou úlohou je zistiť, na koho kamarát/niekto z rodiny myslí.  

Pri tvorení otázok a odpovedí si pomáhať: 

What time do you get up?                                I get up at ..... o´clock. 

What time do you go to school?                       I go to school at ..... o´clock. 

What time do you have lunch?                         I have lunch at ...... o´clock. 

What time do you go home?                            I go home at ..... o´clock. 

What time do you go to bed?                           I go to bed at .... o´clock. 

Do zošita napísať k hľadanému obrázku rozhovor (aspoň 5 otázok a 5 odpovedí). 

PZ 59/1 Podľa nahrávky č.131 očíslovať poradie obrázkov. 

PZ 59/2 Napísať otázky podľa obrázkov. Dokresliť čas, podľa toho, kedy tú činnosť robíš (Me). 

Spýtať sa kamaráta (člena rodiny), kedy tie činnosti vykonáva on. Zakresliť čas na hodinách (My 

friend).  



 



 

 


