
Slovenský jazyk /  Čítanie/ Sloh - IV.B     
OD 16.3.- 20.3. 2020                                                                                                                                                                                                                      
Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
Slovné druhy 
Prídavné mená – číslo, pád prídavných mien  

89, 90, 91, 92 _ _ Príprava na testovanie 5 
 str. 32,33,34,35,36,37 

Členenie textu na menšie jednotky 
Ozvena ,Zvuky v prísloviach a porekadlách, Čo si vtáčky 
štebocú , Stehlík a slávik                                                              

86, 87, 88, 89 _ _  

Opis literárnej postavy 93 - - Príprava na testovanie 5 str. 
30,31 

 
 

Slovenský jazyk /  Čítanie/ Sloh - IV.B     
OD 23.3.- 27.3. 2020                                                                                                                                                                                    
Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
Slovné druhy 
Zámená  

94, 95, 96, 97, 98 47, 48 - Príprava na testovanie 5 
Str.38,39,40,41,42,43,44,45 

Nácvik tichého čítania s porozumením 
Mimočítanková literatúra                                                              
Mama urob iné ticho  

89,90,91 84 - Hľadať priamu reč v texte, 
nácvik písania. 

Reprodukcia rozprávania, časová postupnosť - - Slohová práca Opíš svoj pobyt doma 
v karanténe. 

 
 
 
VLASTIVEDA  IV.B 
16.a 17.3. 2020 

  

Téma Učebnica, str. Poznámka 
Rožňava. Expedícia za delovou guľou 78, 79 Určiť na mape mesto Rožňava, Rožňavskú kotlinu. Určiť cestu z Domice 

do Rožňavy. Opísať podľa mapy cestu z Domice do Rožňavy. Určiť na 
mape cestu z ľubovoľného miesta do mesta Rožňava. Vie vypočítať 
vzdialenosť z ľubovoľného miesta do Rožňavy. Vie dať do súvislosti 
nájazdy Turkov, strážnu vežu a delovú guľu vo veži. Vie povedať alebo 
napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť 
sa vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa 
mapy videl v danej oblasti. 

Slovenský raj. Expedícia za jaskyňou, v ktorej sa 80, 81 Vie, že Slovenský raj je národný park, vie ho nájsť na mape národných 



korčuľovalo. parkov. Vie na mape nájsť obec Dobšiná a Dobšinskú ľadovú jaskyňu. 
Vie na mape nájsť mapový znak jaskyne. Vie vysvetliť, prečo je to 
ľadová jaskyňa, porovnať  ľadové jaskyne a vápencové jaskyne, vytvoriť 
plán výletu do jaskýň na Slovensku.  

 
 
 
 
 
VLASTIVEDA  IV.B 
23.a 24.3.2020 

  

Téma Učebnica, str. Poznámka 
Opakovanie 2. trasy a návrh tretej trasy. 82, 83 Žiak vie zhodnotiť svoju prácu, svoje výkony. V učebnici je aj návrh 

tretej trasy, jednotlivé zastávky vie určiť na mape.  
Košice 84,85 Určiť na mape Košickú kotlinu. Určiť na mape Košice. Určiť cestu z 

obce Dobšiná do Košíc a opísať ju podľa mapových znakov. Vie sa 
orientovať na pláne Košíc, vyznačiť cestu, povedať alebo napísať, 
čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa 
vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa 
mapy videl v danej oblasti. 

 
 
 
 
 
 

HUDOBNÁ VÝCHOVA - IV.B     
Téma          16.3.2020 Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
 Percepčné činnosti - aktívne počúvanie 
Hudobno-dramatické činnosti 

48, 49 - - Dramatizácia piesne. 
Rytmizácia  

      
Téma           23.3.2020 Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
Hlasové činnosti , 
Percepčné činnosti - aktívne počúvanie 

- -  Nácvik piesní o vybraných slovách 
Po B 

     
 
 



ANGLICKÝ JAZYK - IV.A    /  IV.B  
OD 16.3.- 20.3. 2020                                                                                                                                                                                                                     Mgr. Anna Speváková 
Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
1.h Druhy televíznych programov                        38, 39 22/1, 23/3 - Žiak má pomenovať rôzne 

druhy TV programov ;         
2.h Predložka at v spojení s časom : 39 22/2, 23/ 4 - Priradiť správnu predložku 

AT k času 
3.h Dni v týždni v spojení s predložkou on: 41 23/5,6 - Žiak má pomenovať dni v 

týždni ;                                
     
ANGLICKÝ JAZYK - IV.A    /  IV.B  
OD  23.- 27.3. 2020                                                                                                                     
Mgr. Anna Speváková 

    

1.h  Čítanie s porozumením. Článok - Vo vesmíre                                            
Prítomný jednoduchý čas v 3. os. jedn. čísla / koncovky  -s; -es/: 
 he/she/it likes;      he/she/it watches 

42 24/   1,2,3 - TVoriť vety vyjadrujúce 
pravidelnú činnosť s použitím 
slovesa v 3. os. jedn. č. 

2.h Na vesmírnej stanici – Bežný deň astronauta, 
 Pieseň o hviezdičke 

43 
44 

25/ 4 - Upevniť  prítomný  jednoduchý  
čas. Naučiť sa uspávanku 

3.h Čítanie s porozumením. Článok - Nové technické objavy 
a computer, a mobile...... 

45 25/ 5 - Žiak má pomenovať technické 
predmety každodenného 
života 

     
 

Prírodoveda  IV.B 
  16.-27.3.2020                                                                                                                                                                                                                          

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

Živočíchy spoločenstva lúk 82-84 82-84   

Spoločenstvo lúk -opakovanie 82-84 82-84 Spoločenstvo lúk  

 
Výtvarná výchova  IV.B 

16.-27.3.2020                                                                                                                                                                                                                              

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

Príroda očami detí- práce na súťaž   A3 výkres  

Príroda očami detí- práce na súťaž   A3 výkres  

 



Pracovné vyučovanie IV.B 
16.3.- 27.3.2020                                                                                                                                                                                                                                     

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

PVC 
Výroba rúšok pre rodinu, susedov a ľudí v okolí.  
Pomoc v domácnosti. 

    

 
Telesná a športová výchova  IV.B 

16.3.-27.3.2020                                                                                                                                                                                                                                      

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

TSV 
V zdravom tele, zdravý duch.  
Pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu s rúškom bez 
sociálneho kontaktu. 

    

 
Informatika IV.B 

16.3.-27.3.2020                                                                                                                                                                                                                                      

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

INF 
vyhľadávanie informácie z webu (téma: webový 
prehliadač 3. a 4. roč., medzi predmetové vzťahy v tejto 
dobe takmer s každým predmetom) 

    

 
Matematika 4. B  

 16. 3. -27. 3. 2020                                                                                                                                                                                                                
Téma Učebnica  

strana 
Pracovný zošit 
strana 

Projekty Poznámka 

Geometria a meranie    Opakovanie jednotiek dĺžky 
Násobenie a delenie    Opakovanie – násobenie a delenie 
Príprava na Komparo    44/3,4,5 

46,47 
  

Geometria a meranie 
Rysovanie trojuholníka 

90 6-10   

 
 


