
 

1.A trieda Od 30.3.2020 – 3.4.2020 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Slovenský jazyk - SJL:  
Tlačené a písané písmená ň,Ň 
Tlačené a písané písmená š, Š 
Tlačené a písané písmená ť, Ť 
 

str.42,43  
str.44,45,  
str.44  
str.46,47, 

PZ-str.35, aj 
opakovanie 36/37 
Písanka – zošit 
dokončiť,   
Prepis slov zo 
šlabikára do zošita-
str.42 /červená šípka/ 
PZ 38 
Písanka (šŠ, šašo, myš, 
škola, mašľa, gaštan, 
štyri, náš, peši, zošit, 
šije, ryšavá, ušatá, šál, 
šupa  
vety: Máš tašku aj 
košík? Ujo Tomáš je 
poštár 
Prepis z tlačeného 
písaným 1.vety do 
zošita zo šlabikára  
Šarkana do jamy 
spúšťa, z myšky šaša 
spraviť skúša. 
PZ str.39  
písanka, (Ťť, ťava, mať, 
reťaz, púšť, lakeť, 
behať, cvičiť, behať, 
vety:  Učím sa písať Ť. 
Dáša má šesť rokov.).                              

NAPÍSAŤ POSTUP  
Dieťa napíše krátky 
postup do 5. bodov, 
ako si umývať 
správne zuby....svoj 
postup si aj nakreslí.  
(Podobný je 
v šlabikári str.46) 

odpis, prepis, spoje, 
slabiky, slová, vety 
Pravopisné cvičenie: 
/rodič diktuje slová 
a vetu/ 
ľalia, cencúľ, ľavák, 
cibuľa, kmeň, šašo, 
šatka, voš, piškóty, 
šlabikár, ťava,  
Doma čítať a písať. 
www.bezkriedy.sk 
www.edupage.sk 
internet 
 
 

Matematika MAT: 
Slovné úlohy. 

------------------------------------ Str. 32 – 36 ÚLOHA  
Vymysli 3 magické 

www.edupage.sk 
www.bezkriedy.sk 

http://www.bezkriedy.sk/
http://www.edupage.sk/
http://www.edupage.sk/
http://www.bezkriedy.sk/


Sčítanie, odčítanie. 
 

štvorce na sčitovanie 
do 10  

internet 

Výtvarná výchova VYV: 
Rozvoj fantázie a synestetické podnety 

----------------------------------- ------------------------------ ILUSTRÁCIA 
ROZPRÁVKY 
Dieťa počas týždňa 
prečíta jednoduchú 
rozprávku  a nakreslí, 
namaľuje ilustráciu.  

www.edupage.sk 
internet 
detské rozprávkové 
knihy 

Telesná výchova TEV:  
V zdravom tele zdravý duch – pohyb a pobyt na 
čerstvom vzduchu s rúškom bez sociálneho kontaktu. 

------------------------------------ ------------------------------ ---------------------------- ------------------------------- 

Prvouka PRV:  
Živá a neživá príroda  
Vedieť  vymenovať  minimálne 4 živé a 4 neživé súčastí 
prírody /napr. líška, dub, človek,motýľ,narcis 
a kremeň,voda,vzduch,piesok/ 
    
Vysvetliť čo je to „odumretá prírodnina“ 
 
Vymenovať základné prejavy života živočíchov- 
/dýchanie,pohyb,príjem potravy,rozmnožovanie,rast 
a vývin/  
 

------------------------------------ Str. 30 - 33 Vypracovať  
Úloha 3 na strane 30 
  
 

www.bezkriedy.sk 
www.edupage.sk 
internet 
encyklopédie 
 

Anglický jazyk ANJ  
Rodina a spoločnosť – členovia v rodine a pesnička 
o rodine/ Slovná zásoba ,výslovnosť a pieseň si 
stiahneme z webovej stránky ulozto.sk/ 

Lesson 7 
26-27 
28-29 
 

Lesson 7 
14-15 

Nakresliť na A4 
členov rodiny. 
Jednoduchými 
vetami pomenovať 
všetkých rodinných 
príslušníkov. príklad: 
„This is my father 
Peter“ 

www.bezkriedy.sk 
www.edupage.sk 
www.youtube.sk 
www.ulozto.sk 
prekladač 
 

Hudobná výchova HUV:  
Vŕšok, dolina - Spievanie a hranie stúpajúceho a 

Str. 54 - 55 ------------------------------ ---------------------------- -------------------------------- 

http://www.edupage.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.edupage.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.edupage.sk/
http://www.youtube.sk/


klesajúceho radu tónov   

 
 


