
 

Slovenský jazyk a literatúra 4. C  30. 3. – 3. 4. 2020 

Téma Učebnica  

strana 

Pracovný zošit strana Projekty Poznámka 

Ohybné slovné druhy / 

Slovesné časy, minulý čas 

114   Všetky cvičenia písomne do 

zošita – tento týždeň toho 

nie je veľa. Dopísať a naučiť 

sa všetky poučky/ aj 

z predchádzajúcich strán/- 

ak sa dá odfotiť a poslať. 

Budem to kontrolovať. 

Opakujte a podorábajte to, 

čo nemáte. 

Z každého rožku trošku 103   Napísať a naučiť sa poučku 

o komixe, odpovede na 

otázky pod textom 

povedzte rodičom, oni mi 

už dajú vedieť ako sa vám 

darí. ☺ 

Príprava na Komparo 27    

V tomto období sa môžete bezplatne využívať aj rôzne internetové stránky: napr. Kozmix, www.bezkriedy.sk /heslo 

pre našu triedu je Jrp9HCw /, je tu ALF, môžete sledovať aj STV- školský klub /nedávno som tam zachytila úlohu typu 

„autobus“ z Hejného/. Hľadajte, môžete prípadne poslať aj nejaký dobrý typ. ☺☺☺ 

 

Anglický jazyk 4. C  30. 3. – 3. 4. 2020 

Téma Učebnica  

strana 

Pracovný 

zošit strana 

Projekty Poznámka 

 Čítame a 

predkladáme 

články zo 

strán 

56,58,60. 

Všetky 

cvičenia z 9 

lekcie. Ak 

budú mať s 

nejakým 

cvičením 

problém, 

vynechať! 

 V škole si to 

dorobíme.  

Tu sú 3 linky, kroré deťom pomôžu pri učení správnej 

výslovnosti, sú to animované články z učebnice: 

 

Welcome 2: lesson 9:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OshQIdU-r8E  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LvZA3lLrSzM&t=2s  

 

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

Nutne sa deti 

musia naučiť 

významy týchto 4 

slovíčok: must - 

musieť, must not- 

nesmieť, should - 

mal by si, should 

not- nemal by si.  

A prosím žiakov 

nech si vo svojom 

voľnom čase 

vypracujú 

slovíčkové balíky 

označené 

značkou:"VINŽ" v 

aplikácii 

WOCABEE. 

 

Matematika, TMI 4. C  30. 3. – 3 .4. 2020 

Téma Učebnica  

strana 

Pracovný zošit strana Projekty Poznámka 

Príprava na Komparo  34- 37   

Hejného matematika   www.matika.in/sk Sú tam aj návody a spätná 

https://www.youtube.com/watch?v=OshQIdU-r8E
https://www.youtube.com/watch?v=LvZA3lLrSzM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=NimjOARSzjw
http://www.matika.in/sk


väzba. ☺ 

Hejného matematika 44 okrem  

4. cvič. 

45 okrem 

8, 9 

46/11,12 

  Písomne do zošita to,  čo 

ešte nemáme. 

Mojim Bystrým hlavičkám    V prílohe mailu s domácimi 

úlohami zasielam aj logické 

alebo ako ich Matej nazval 

„Jarkine“ úlohy. Mali by ste 

ich v pohode zvládnuť. 

Stačí, keď mi na papier 

napíšete číslo úlohy,  

správnu odpoveď a pošlete 

mi foto. Ak sa vám nebude 

dariť, poradíme si. ☺ 

 

Prírodoveda 4. C  30. 3. – 3. 4. 2020 

Téma Učebnica  

strana 

Pracovný zošit strana Projekty Poznámka 

   vypracovať 

projekt 

Spoločenstvo 

lesa 

Kto neposlal, poprosím 

poslať do 3. 4. 2020. ☺ 

Živočíchy společenstva lúk 83 83/3,4- vypracovať 

pomocou 

encyklopédií a 

internetu 

  

Viem aj toto 83   Pokús sa nájsť odpoveď 

aspoň na 3 z týchto 

zaujímavých otázok a 

môžeš mi napísať Tvoj 

názor. ☺☺☺ 

 

Vlastiveda 4. C 30. 3. – 3. 4.  2020 

Téma Učebnica  

strana 

Pracovný 

zošit strana 

Projekty Poznámka 

Expedícia za starými bukmi - 

Vihorlat 

88-89   Nezabúdaj na prácu s mapou ☺ 

Expedícia za drevenými 

kostolmi – Horný Zemplín 

90-91   Nezabúdaj na prácu s mapou ☺ 

Opakovanie     V prílohe mailu s domácími úlohami 

zasielam otázky z opakovania 

celoročného učiva ako sme robili aj 

v škole. 

Ak sa stretnete s niečím o čom sme na 

hodine nehovorili, nezúfajte. Spýtaje sa 

rodičov, pomôžte si internetom, skúste 

pohľadať v alternatívnej učebnici 

z AITECU/posielam v prílohe/ alebo si to 



poznačte a odpovieme si v škole. ☺ 

Viem, že mnohým robí Vlastiveda problémy. Existuje aj alternatívna učebnica / z rovnakého vydavateľstva ako máme 

Prírodovedu/ z ktorej zadávam žiakom úlohy a cvičenia, určite sú vám jej stránky známe. Učivá úplne presne 

nekorešpondujú, ale rozdelenie na časti je cca rovnaké. Posielam link na virtuálnu učebnicu, ktorú si možno v počítači 

prelistovať. https://www.aitec.sk/kniznica/rodic/rocniky/4-rocnik-zs A tam si už treba nájsť Vlastivedu pre 

4. ročník základnej školy 2. časť. Veľmi dobré sú tie výrezy máp jednotlivých regiónov. Bez mapy sa Vlastiveda nedá učiť a 

s mapou stačí čítať. ☺☺☺ 

 

Obohatenie 4. C  30. 3. – 3. 4.  2020 

Téma Učebnica  

strana 

Pracovný zošit 

strana 

Projekty Poznámka 

   O svetadieloch Dokončiť a naučiť sa 

prezentovať. 

Ročníková práca    Pokračovať v realizácii. 

 

Hudobná výchova  4. C  30. 3. – 3. 4. 2020 

Téma Učebnica  

strana 

Pracovný zošit 

strana 

Projekty Poznámka 

Kalendárne a výročné zvyky – 

Sadíme my máje 

Hrušovský – Staviame my 

máje, Svätý Ján 

52-53    

 

 

 

Etická výchova  4. C  30. 3. – 3. 4. 2020 

Téma Učebnica  strana Pracovný 

zošit strana 

Projekty Poznámka 

Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach 

dieťaťa 

Let balónom 24   

Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach 

dieťaťa 

Práva a povinnosti 

Bingo – ochrana práv 

25   

 

Pracovné vyučovanie  4. C  30. 3. – 3. 4. 2020 

Téma Učebnica  

strana 

Pracovný zošit 

strana 

Projekty Poznámka 

   Výroba rúšok  

   Pomoc v domácnosti  

 

 

https://www.aitec.sk/kniznica/rodic/rocniky/4-rocnik-zs

