
Úlohy    4.D    23.3.-27.3.2020    

Matematika 

U- 36/2,3- do knihy 

U- 36/5- ( zápis, výpočet, odpoveď) 

U- 38/ Výber správnych odpovedí 

Počítanie so zátvorkami- začať príkladmi v učebnici 

Ak máme príklad, kde je zátvorka, zátvorka má vždy prednosť 

U- 41/1 podľa vzoru do zošita    (356+8) -40= 364-40= 324         400+ (120-5)= 400+ 115= 515 

U- 41/ 5  podľa vzoru  do zošita  3. (2+7)= 3. 9= 27        64: (35-27)= 64 : 8= 8 

PZ -17,18  

U- 41/7- zakrúžkuj do knihy 

U- 41/3 - 41/8- len vypočítať do knihy 

U- 41/ 9 zošit ( zápis, výpočet, odpoveď) 

Geometria 

U- 85/2,3,4 

 

Anglický jazyk  23.3.-27.3.2020   ( 1 aj 2  skupina) 

Opakovanie slovíčok z 5.lekcie (jedlo a nápoje). Pomáhať si v učení stránkou 

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

 

U – 54/1 vedieť písať slovíčka  

Vzadu do pracovného zošita dopísať slovnú zásobu:  

cinema- kino,              bookshop - kníhkupectvo 

How much is this? Koľko to stojí? 

54/2 Do zošita napísať podľa obrázka miesto (bank, hospital...), kde by mohli byť vyslovené vety. (Nahrávka 

111) 

1. ,,Uhm. Yum! I love saussages. “ 

2. ,,Sixteen and twenty-one.“ ,,Thirty-seven.“ 

3. ,,How much is this? “ 

4. ,,Here´s the train. “ 

5. ,,Look at the flowers.“ 

6. ,,Ouch! My leg!“ 

7. ,,Look at the town.“ 

8. ,,Here you are.“  

 

Prírodoveda 

Na zopakovanie lesného spoločenstva  

stránka školy- Program ALF – kod školy: zstribecskato ( bez hesla) – výber triedy- meno žiaka ( bez hesla) 

Učebnica str.76,77- zo zápisníka detektívov- napísať do moje poznámky ( naučiť sa) 

 

 

 

 

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


Čítanie 

Príbehy o divočine- Ondrej Sliacky 

Do zošita  Čítanie napísať čo je kapitola str. 71 

Čítať knihu podľa vlastného výberu 

 

Vlastiveda 

Opakovanie 

stránka školy- Program ALF – kod školy: zstribecskato ( bez hesla) – výber triedy- meno žiaka ( bez hesla)- 

Opakovanie ( Podunajská nížina- Prievidza) 

Kremnické vrchy  str.24,25,26 ( aj ukázať na mape) 

 poznámky do zošita ( vytlačiť alebo prepísať ) 

Kremnické vrchy 

 poloha: stredná časť Slovenska, 

- sever – Veľká Fatra, 

- juh – rieka Hron, 

- východ – Zvolenská kotlina, 

- západ – Vtáčnik, 

 najvyšší vrch: Flochová, 

 pohorie vzniklo zo sopiek, 

 prírodná rezervácia: Kremnický štós, 

 významná obec: Kremnica (v minulosti ťažba zlata, najstaršia mincovňa na svete) 

 

Slovenský jazyk 

Písanie a slohové cvičenia str.10,11 

Cvičný diktát 30 slov ( slovné spojenia na vlastné podstatné mená) 

Pri zapisovaní  rodu používame skratky mužský rod- MŽ, ženský rod- ŽR, stredný rod- SR, 

Pri  zapisovaní čísla budeme používať skratky jednotné číslo- JČ, množné číslo- MČ, treba vedieť aj slová 

singulár a plurál 

Učebnica 74/ 1,2,3 – písomne 

Učebnica 74/ 4- písomne, my budeme používať skratky množné číslo-MČ, jednotné číslo- JČ 

Učebnica 74/ 5, OPAKUJME SI, A- písomne 

 

 Cvičenie : Urči  rod a číslo v slovách.( vzor : na horách- ŽR, MČ) 

motyka, cestou, autami, lekári, na ihrisku, za mestom, hviezdy, na stoličkách 

 

 

 



Pracovný list 1 

 

Pracovný list 2 

 

 


