
Úlohy 20.4. – 24.4.2020 

 

Matematika 

Opakovanie- program Alf – Čísla do 10 000 

Pracovný zošit str. 27,28,29,30 

U- 45/1,5- kniha 

U- 45/2,3,7,11- zošit 

U- 45/ 10 – (zápis, výpočet, odpoveď) 

Geometria 

Pracovný zošit str.8- celá 

U- 85/7(napísať ÁNO,NIE ) 

U- 85/8- do štvorčekové zošita 

 

Slovenský jazyk 

Opakovanie Nominatív, Genitív- Pracovný list 1(odpovede v prezentácii ) 

Nové učivo- napísať do zošita  ( pomôcka prezentácia) 

Datív (D) 

Pýtame sa: Komu? Čomu? 

môžeme si pomôcť: Komu? Čomu? (dám) 

Učebnica 78/1,2,3,4,5 – písomne  

Nové učivo- napísať do zošita 

Akuzatív (A) 

Pýtame sa: Koho? Čo? 

pomáham si: Koho? Čo? (vidím ) 

Učebnica 79/1-ústne 

                 79/2- písomne 

                80/3,4,5,6- písomne 

Pracovný zošit str.42,43- celá 

Písanie a slohové cvičenia  str.18,19 

 

Čítanie 

Pracovný zošit 39,40 

Pracovný zošit str.41- len prečítať 

Čítanka str. 78 báseň 

Čítanka str. 78/1- odpoveď do zošita 

 

 



Anglický jazyk  

skupina-p.u. Mgr. Grauzlová 

Anglický jazyk 4.D, 20.4. – 24.4.2020 

1.Prečítať text  The cowboy z učebnice str.56 – opakovanie.  

Zopakovať slovnú zásobu zo str.54/1 (park, station, hospital, school, bridge, bank, restaurant, shop). 

2. Učebnica 57/1- Vypočuť si zvukovú nahrávku 116. Zopakovať vypočuté slová. 

Naučiť sa slovnú zásobu (v modrom rámčeku – stable, in front of, between, opposite, behind, swimming pool). 

Pomáhať si PZ str.84.     

3. Vypočuť si pesničku (nahrávka 117) a prečítať text.  

4. Pracovný zošit str.53/1 Napísať poradie obrázkov, podľa textu pesničky (nahrávka 117).  

PZ 53/2 Doplniť slová do viet.  (Skontrolovať podľa U str. 57). 

PZ 53/3 Doplniť do viet slová podľa miesta, kde sa kôň nachádza na obrázku.  

6. Preložiť vety do zošita: 

Nemocnica je medzi bankou a reštauráciou. 

Obchod je za parkom. 

Škola je pred mostom. 

Stanica je oproti banky. 

7.  Pomôcka na učenie slovíčok (predložiek miesta).  

 

 



 

skupina- p.u. Mgr. Godálová 

1.Prečítať text  The cowboy z učebnice str.56 – opakovanie.  

Zopakovať slovnú zásobu zo str.54/1 (park, station, hospital, school, bridge, bank, restaurant, shop). 

2. Učebnica 57/1- Vypočuť si zvukovú nahrávku 116. Zopakovať vypočuté slová. 

Naučiť sa slovnú zásobu (v modrom rámčeku – stable, in front of, between, opposite, behind, swimming pool). 

Pomáhať si PZ str.84.     

3. Vypočuť si pesničku (nahrávka 117) a prečítať text.  

4. Pracovný zošit str.53/1 Napísať poradie obrázkov, podľa textu pesničky (nahrávka 117).  

PZ 53/2 Doplniť slová do viet.  (Skontrolovať podľa U str. 57). 

PZ 53/3 Doplniť do viet slová podľa miesta, kde sa kôň nachádza na obrázku.  

6. Preložiť vety do zošita: 

Nemocnica je medzi bankou a reštauráciou. 

Obchod je za parkom. 

Škola je pred mostom. 

Stanica je oproti banky. 

Prírodoveda 

str. 82,83 celá-Koník lúčny, Križiak obyčajný, Čmeľ zemný-urobiť poznámky odpoveďami na otázky  

1. Kde  žije  

2. Ako vyzerá  

3. Zmysly 

4. Mláďatá 

5. Čím sa živia 

6. Zaujímavosť ( ak je ) 

Vlastiveda 

Vlastiveda opakovanie- pracovný list 

Program ALF- Poľana 

 

 



Lučenec s okolím str. 39,40,41 

Poznámky do zošita 

 

 

 

Rimavská Sobota s okolím  str. 42,43, 44 

Poznámky do zošita 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pracovný list 1 


