
Trieda: 1.A 
Obdobie: 6.4 – 18.4.2020 
 

Slovenský jazyk 

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

písmená ž, dz, dž, ch, de, te, ne, le 48 - 55 40 - 45   

odpis do zošita šlabikár str. 48 oranžová a fialová šípka 
                                           str. 50 červená a zelená šípka 
                                           str. 52 červená a zelená šípka 
                                           str. 54 červená a zelená šípka 

   čítanie kníh, 
Vrabčekov, receptov 
na pečenie 

písanie – nadiktovať: 
1. žaba, žuvačka, lyže, Žaneta, garáž, žehlička, Žofia, 
žralok, Žilina, zážitok 
2. bryndza, džínsy, cudzí, džavot, medzi, džem, hrdza, 
džús, džin, medzera 
3. chlapec, choroba, chrúst, pochod, chalupa, machuľa, 
smiech, chochol, východ, duch 
4. dedo, teta, nikto, lekno, divadlo, ticho, nič, hodiny, 
nedeľa, kvetináč 

    

 

Matematika 

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

Sčitovanie a odčitovanie v obore do 20 bez prechodu 
cez 10- slovné úlohy 

 37 - 46  Autokorektívne kartičky- 
spúšťanie online 
aplikácie podľa návodu 
/viď.históriu chatu/ 
adresa“www.abcguru.sk“ 

 
 

Prvouka 

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

Voda – činnosti pri ktorých vodu využívame 
Diskusia s rodičom o význame vody, kde všade 
v prírode sa nachádza voda 

 32-33 A4 nakreslím 3 
návrhy –ako by sme 
mohli v domácnosti 
ušetriť vodu 

Výskyt vody 
v prírode/oceány,moria, 
ľadovce,rieky, pôda,telá 
živočíchov, telo 
človeka...atď./ 



Naučiť sa poučku /PZ 
strana 33/vlastnými 
slovami/ 
 

Živočíchy- diskusia s rodičom kde žijú jednotlivé 
živočíchy /ich prirodzené prostredie 

 34-35 Vypracovať cv.2 na 
strane 34 a cv.3,5 na 
strane 35 

Naučiť sa poučku /PZ 
strana 35/ vlastnými 
slovami/ 
 
 

 
 

Anglický jazyk 

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

Lekcia 7 Family,opakovanie- členovia rodiny ,časti 
domu/roof,wall,window,door,chimney/ 
Veci v dome/ radio,lamp,tv,bed table,chair/ 
opakovať slovíčka od 1. lekcie  

26, 28,29 
slovíčka str. 39 

14  Výslvovnosť a  
pesnička- / je na 
ulozto.sk/ link v chate 

 

Výtvarná výchova 

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

Veľká noc výzdoba, pečenie    

Apríl – mesiac lesov nakresliť, maľovať, lepiť, 
strihať  prírodu 

   

 

Telesná výchova 

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

cvičenie vonku, vnútri podľa možnosti     

     

 


