
Úlohy 4.D   (30.3.- 3.4.2020 ) 

 

Matematika 

Práca so štvorcifernými číslami 

PZ- 19,20,21,22 

 

U-42/ 1,2,3,5- do zošita 

U- 42/8,9,10- do knihy 

U- 43/1,2- do zošita 

Geometria 

U-85/6 

PZ- str.6/1,2,4 

61/3 ( rozdiel úsečiek narysovať na priamku ) 

Prírodoveda 

opakovanie LES- program ALF 

Učebnica 78/1- prečítať a naučiť sa zápisník detektívov 

-na jednotlivé rastliny pôjdeme nabudúce 

 

Vlastiveda 

-opakovanie Kremnické vrchy – program ALF 

Žiar nad Hronom s okolím str. 27,28,29 ( aj ukázať na mape) 

Poznámky do zošita 

Žiar nad Hronom s okolím 

 Žiarska kotlina, 

 rieka: Hron, 

 pohoria:  

- Kremnické vrchy, 

- Štiavnické vrchy, 

- Vtáčnik, 

 mestá: 

- Žiar nad Hronom (hlinikáreň), 

- Hliník nad Hronom (vrch Bralce pri obci – prírodná rezervácia Bralce), 

- Žarnovica ( spracovanie dreva, motocyklové preteky) 

- Nová Baňa (Pohronské múzeum), 

- Hodruša – Hámre ( pamiatky UNESCO) 

- Sklené Teplice (kúpele) 
 

 

 



 

Zvolen  s okolím str. 30,31,32 ( aj ukázať na mape) 

Poznámky do zošita 

 

Zvolen s okolím 

 leží vo Zvolenskej kotline, ktorú obklopujú pohoria: Kremnické a Štiavnické vrchy, 

Poľana a Javorie  

 kotlinou preteká rieka Hron 

 obce: 

- Zvolen (drevospracujúci a potravinársky priemysel, Zvolenský zámok), 

- Sliač (letisko, kúpele), 

- Kováčová (kúpele) 

 

Anglický jazyk 

 skupina p. u. Mgr. Godálová 

 

strana 55/1- prečítať a preložiť 

strana 55/2 - napísať dialógy do zošita 

 

 skupina p.u. Mgr. Grauzlová 

U 55/1 prečítať a preložiť vety 

U 55/2 Skúsiť sa zahrať hru. 

Potrebujete 4 malé papieriky. Na každý papierik napísať jedno číslo (1,2,3,4).  

 

  

Niekto z rodiny (prípadne spolužiak, s ktorým si zavoláš, napíšeš) si vylosuje 1 lístok. (Alebo si len pomyslí 

na číslo priradené k obrázku). Ten bude podľa obrázka odpovedať (Yes, there is. No, there isn´t.) na tvoje 

otázky: Is there a ... (park, station, hospital, school, bridge, bank, restaurant, shop) ? 

Úlohou žiaka je zistiť, ktorý obrázok mesta je vylosovaný.  

Do zošita napísať ku každému hľadanému obrázku rozhovor (otázky a odpovede).  

 

Zopakovať si predložky in, on, under, next to, behind (lekcia 3). 

Precvičovanie učiva cez program Alf. (Školská stránka, program Alf, heslo školy 

zstribecskato, vybrať triedu, žiaka, prihlásiť sa. Heslo žiaka nie je potrebné.) 

 

 

Čítanie 

Čítanka  72/1(5 viet)- písomne 

               72/2- písomne 

1 2 3 4 



pozrieť na internete o Bienále ilustrácii v Bratislave 

Čítanka str. 73,74,75 

čítať knihu podľa vlastného výberu 

 

Slovenský jazyk 

Písanie a slohové cvičenia str. 14,15 ( Smiech) 

Opakovanie určovania rodu a čísla podstatných mien 

Pracovné listy 1,2 

Nové učivo- Pád podstatných mien ( napísať do zošita ) 

Prečítaj si text a vypíš zvýraznené slová 

Môj kamarát mi vždy pomôže. 

Kamaráti ma prišli navštíviť. 

Mám nového kamaráta. 

Veď kamarátovi možno dôverovať. 

V škole mám veľa kamarátov. 

S kamarátom som išiel do kina. 

Napísať do zošita: Podstatné mená menia svoj tvar. Hovoríme, že sa skloňujú. 

( Podstatné meno môže byť v rôznych tvaroch.(kniha, knihou, knihami,...), nemýliť si to s príbuznými slovami 

( knižný, knihovňa,....) 

Učebnica 75/1- ústne ( príbuzné slovo, nie je to podstatné meno ) 

Učebnica 75- Ako vyrobiť papierové obaly na zošity a učebnice- ústne 

Učebnica 76/ 2,3 –písomne 

Prepísať, alebo vytlačiť do zošita tabuľku s názvami pádov a otázkami- naučiť!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N (nominatív) kto?    čo? 

G (genitív) z koho? z čoho? 

D  (datív) komu? čomu? (dám) 

A  (akuzatív) koho? čo? (vidím) 

L   (lokál) o kom?  o čom? 

I(inštrumentál) s kým? s čím? 



Učebnica 76/4,5- písomne 

Pracovný list 1 

 

Pracovný list 2 

 


