
Úlohy  25.5.2020- 29.5.2020 

 

Matematika 

Odčítanie do 10 000 s prechodom cez základ 10 

PZ str.48,49 

Príloha v strede PZ- príklady (9- 16 ) 

Príloha v strede PZ – slovné  úlohy (5,6 )- jedno riešenie urobiť do zošita 

Učebnica- Opakovanie- str. 48/ 8,9,10,11- zošit 

Učebnica- str. 49/ 1,2,3 ( zápis, výpočet, odpoveď ) 

 

Slovenský jazyk 

Opakovanie- program Alf- Rod prídavných mien 

nové učivo- Pád prídavných mien 

Napísať do zošita a naučiť sa 

Pád podstatných mien 

Prídavné mená sa skloňujú vo všetkých pádoch. Sú vždy v rovnakom páde ako podstatné mená, ku 

ktorým patria. Tvar prídavného mena v nominatíve jednotného čísla nazývame základný tvar. 

( niektoré riešenia – mail ) 

str. 90/ text – ústne 

90/1- písomne 

90/2- ústne 

91/ 3 – vyskloňovať v jednotnom a množnom čísle slovné spojenie  zaujímavá kniha 

( vzor: N- zaujímavá kniha                 N- zaujímavé knihy ) 

91/ 4 – písomne 

91/ 5 ( pridáme podstatné meno a prídavné meno napíšeme v základnom tvare-vzor: vo veternom počasí- 

veterný ) 

91/6,7- písomne 

92/ 8- písomne 

92/ 9a- (5 -6 viet ) 

92/ OPAKUJME SI, A- písomne 

napísať diktát zo strany str.92 

Čítanie 

-čítanie knihy podľa vlastného výberu 

 

Prírodoveda 

Rastliny vodného spoločenstva- str.95,96 

Lekno biele, Trsť obyčajná- prečítať a naučiť : ( pomocné otázky : Kde rastie?  Ako vyzerá ? Zaujímavosť ) 



Vlastiveda 

Bardejov s okolím str. 62,63,64  ( 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  minulý týždeň) 

 

 

Anglický jazyk 

skupina- p.u. Mgr. Grauzlová 

 

Vyučovanie ANJ - v pondelok o 10:00.   

1. Zopakovať slovnú zásobu 6.lekcie, vedieť slovnú zásobu písať (U str.62,63).  

Program Alf- úlohy na opakovanie učiva. 

2. U str.64 – Grandad 

U str.64/1 Nahrávka č.132, prečítať príbeh a preložiť vety – ústne. 

PZ str.60/1 Podľa príbehu z U64 označiť dokončenie vety. 

PZ 60/2 Vytvoriť otázky – ústne. 

Napísať odpovede na otázky podľa obrázkov.  

3. Pripraviť na ďalší týždeň: 

Vystrihnúť 2 kruhy (hodiny a obrázky činností) z pracovného zošita- str. 79.  

 
 

skupina- p.u. Mgr. Godálová 

 

ZOOM hod. bude pre  v stredu 27.5. o 10,00 hod. 
Žiaci , ďakujem za projekty  a zaslané úlohy ,chválim a čakám ďalšie ,kto ešte neposlal , 
Tento týždeň : 
Opakovanie slovíčok a jednoduchých viet 
PZ -58/1 -napíš a priraď písmeno k obrázkom podľa vzoru 
       58/2 -napíš podľa obrázku 


