
Úlohy 6.4.- 17.4. 2020 

 

Vlastiveda 

-opakovanie Zvolen s okolím –program ALF 

Banská Bystrica s okolím ( str. 33,34,35)-  

-prezentácia- mail 

Poznámky- prepísať (prefotiť) a naučiť 

 

Banská Bystrica s okolím 

 poloha: stredné Slovensko, 

 rieka: Hron, 

 región: Horehronie, 

 pohoria:  

- Nízke Tatry (sever), 

- Poľana (juh), 

 ihličnaté lesy, ťažba dreva, 

 obce: 

- Banská Bystrica (krajské mesto, mesto pod Urpínom, počas 2. svetovej vojny bola centrom 

SNP),  

- Brezno  

- Podbrezová  

 lyžovanie a turistika 

- Donovaly (turistické a lyžiarske stredisko), 

- Tále (turistické a lyžiarske stredisko), 

 pamiatky:  

- Múzeum SNP Banská Bystrica, 

- Ľupčiansky hrad 

 

Poľana ( str. 36,37,38 ) 

-prezentácia mail 

Poznámky –prepísať (prefotiť), naučiť 

Poľana 

 poloha: južná časť stredného Slovenska, 

 ohraničujú ju:  

- Zvolenská kotlina, 

- Veporské vrchy, 

- rieka Hron (oddeľuje ju od Nízkych Tatier), 

 je to najvyššie sopečné pohorie na Slovensku, 

 vrch Hrb – stred Slovenska, 

 CHKO Poľana, 

 región: Podpoľanie (hudobný nástroj fujara – UNESCO), 

 významné mestá: 

- Detva (Folklórne slávnosti pod Poľanou), 

- Hriňová (Vodárenská nádrž Hriňová na rieke Slatina) 

 

 

 



 

 

Čítanie 

opakovanie  pracovný list 1- Stolček  

Čítanie str.76,77  

otázky 77/1,2- písomne 

napísať do zošita a naučiť sa poučku  TELEVÍZIA 

 

Prírodoveda 

str. 78, 79–Nevädza poľná, Rumanček roľný, Zvonček konáristý, Lipnica lúčna, Čakanka obyčajná 

-prečítať a naučiť ( pomocné otázky: Kde rastie? Ako vyzerá ? Význam a využitie ) 

 

 

Anglický jazyk  

Skupina- p.u. Mgr. Grauzlová, p.u. Mgr. Godálová 

Zopakovať si predložky slovnú zásobu U str. 54 + predložky in, on, under, next to, behind.  

U str. 56 – Vypočuť si a prečítať príbeh The cowboy.   

PZ str. 52/1 Označiť odpovede podľa príbehu v učebnici The cowboy - str.56 

PZ str. 52/2 Napísať otázky a odpovede.  

Opakovanie učiva – program Alf 

 

Doplnkové učivo na samoštúdium  

Slovná zásoba Veľká noc https://www.youtube.com/watch?v=SVTNHoYhJqs  

Program Alf – Happy Easter  

 

 

Matematika 

Pracovný zošit str.23,24,25,26 

Učebnica 43/ 4,5,6( zápis, výpočet, odpoveď ),8,11- do zošita 

Učebnica 43/ 7,9- do knihy 

Učebnica 44/ 2,8,10,11,12- do zošita 

Geometria  PZ- 7 celá ( 7/3b- pomenovať a obvod vypočítať do zošita ) 

 

 

 

Slovenský jazyk 

Učebnica  76/6,7- ústne 

Napísať a naučiť 

Nominatív  (N) 

Pýtame sa: Kto ? Čo? 

Je to základný tvar podstatného mena.  

U  77/1- ústne  

U 77/ 2- písomne ( vzor: chlapcovi- chlapec )  

U 77/ 3 ústne, 77/4- písomne 

Pracovný list 1 

Genitív (G ) 

Pýtame sa : Koho ? Čoho ? 

Pred podstatným menom v genitíve  bývajú predložky do, od, z (zo ), bez. 

https://www.youtube.com/watch?v=SVTNHoYhJqs


U – 78/ 1( celé prepísať ), 2,3,4,5- písomne 

Pri riešení cvičení sa  pýtať pádovými otázkami 

pomôcka  mail 

Napísať cvičný diktát  

 

Pracovný list 1 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Pracovný list 2 

 
 


