
Úlohy 4.5.- 7.5. 2020 

 

Matematika 

Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel so štvorcifernými bez prechodu cez základ 10 

PZ- 34,35 

U- 47/ 5,6- zošit 

Geometria 

Premena jednotiek dĺžky 

PZ- str. 9 celá 

U- 86/1, 4- zošit 

U- 86/ 2- nákres a výpočet do zošita 

U- 86/ 3- kniha 

 

Slovenský jazyk 

Cvičenia v programe Alf- Podstatné mená, Podstatné mená- opakovanie 

Písanie a slohové cvičenia str.20,21 

PZ- str. 45,46,47 

Napísať do zošita a zapamätať 

Predložky z, zo píšeme pred podstatnými menami v genitíve (Z koho Z čoho?) 

 zo školy, z kopca, z matematiky, zo zákazu, z bavlny,  z peňazí 

Predložky s, so píšeme pred podstatnými menami v inštrumentáli  (S kým S čím?) 

• s ujom, so Saškou, so školou, s predavačkou, s bavlnou, s peniazmi 

Skloňovanie podstatných mien 

Učebnica str. 82 hore 

81/1-do zošita ( podľa vzoru ) 

      singulár            plurál 

N-   bábovka         bábovky 

 

81/2- písomne 

81/3( vzor: s babičkou- ŽR, JČ,I) 

81/4,5- písomne 

82/6,7,8- písomne 

 

 

 

 



Prírodoveda 

Nové učivo- Spoločenstvo polí 

PZ- str. 85,86,87 

Zápisník detektívov naučiť. 

Dokončiť projekty 

 

Vlastiveda 

Opakovanie  Od Dunaja po Hornád 

PZ- str.48,49,50,51 (50/11nie ) 

Program Alf- Vlastiveda4-Od Dunaja po Hornád 

 

Čítanie 

Čítanka str. 80,81 

81/ 3,4- písomne do zošita 

PZ- 45 

 

Anglický jazyk 

skupina- p.u: Mgr. Grauzlová 

Vyučovanie ANJ- v pondelok o 10:00.  

1. Zopakovať slovnú zásobu (predložky miesta) – in, on, under, in front of, opposite, between, next 

to, behind.  

Učebnica str. 59/1- Určiť, na ktorej fotografii je mesto Štokholm, Paríž, Praha. 

Vypočuť si zvukovú nahrávku 122. 

Prečítať a preložiť text o hlavných mestách.  

PZ str.84. naučiť sa slovnú zásobu- Capital cities. 

Učebnica str. 59/2 - Zapísať do zošita, či je veta pravdivá/nepravdivá - True/False  Svoje odpovede 

skontrolovať v texte o hlavných mestách. 

Doplnková úloha- U59 posledná úloha. 

Explore the Internet- Which capital city has the River Tibet? 

2. Pracovný zošit PZ 55- pri riešení úloh si pomáhať textom- U str. 59/1. 

Kto nestihol urobiť projekt z minulého týždňa, postupne dokončiť.  

 

Pripraviť na ďalší týždeň: 

- Vystrihnúť si papierovú skladačku a koňa- PZ str. 77. Skladačka má 2 časti a má byť 

zlepená po dĺžke (podľa učebnice str.57).  

- Zistiť, ktoré významné pamiatky sa nachádzajú v Bratislave.  

 



skupina- p.u: Mgr.Godálová 

Učebnica --str.59  vypočuť text a prečítať, s pomocou slovnej zásoby z PZ na str.84 preložiť. 

Opakovať predložky 

PZ -- str.54 cv1 ,prečítaj a napíš čísla k obrázkom 

         str.54 cv 2 vyfarbi psikov a napíš,kde sa nachádzajú 

Najbližšia ZOOM hodina bude 6.5., o 10,00hod 

 


