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Téma Učebnica  

strana 

Pracovný zošit strana Projekty Poznámka 

Ohybné slovné druhy  
Budúci čas  
 
Rozprávame, o čom sme čítali 

116 
 
 
111 

  Prepísať a naučiť sa poučky. 
Všetky cvičenia písomne do 
zošita.  
1., 3. cvičenie 

Z ľudovej slovesnosti, Povedal 
mi jeden chlapec, ženích zo 
studne 

104-109   Text prečítajte, prosím, 
nahlas. Neprehliadnite 
otázky za textom- sú 
dôležité, odpovedzte na ne. 

Príprava na Komparo 28-35    
Mimočítanková literatúra    Prečítať Slniečko č. 5. 
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Pracovný zošit 

strana 

Projekty Poznámka 

  .   Čítame a prekladáme Unite 10 - Lesson 1 a 
Lesson 2 -výslovnosť a animovaný príbeh 
nájdete 
tu:https://www.youtube.com/watch?v=PRfmrK-
g_Y4 
 -naučíme sa minulý čas od slovesa is  a are 

Viď grammmar na strane 63 
Prosím napíšte si toto do gramatického zošita 

Ja som – I am –Ja som bol- I was 
Ty si – you are- ty si bol-you were 
On je-he is – on bol – he was 
Ona je – she is – ona bola – she was 
To je –it is- to bolo- it was 
My sme- we are- my sme boli – we were 
Vy ste-you are- vy ste boli- you were 
Oni/y sú -they are- oni/y boli-they were 

       Učebnica strana 63 -prepísať doplňovacie 
cvičenie  do zošita 

Prosím neprehliadnuť gramatiku- There was 
/There were ! 
Slovné spojenia používame keď chceme 
lokalizovať predmet/y v minulosti. 
Vzor: 

 Jednotné číslo  - Tam bola/jedna/ kniha na 
polici – There was a book on the shelf. 
Množné číslo – Tam boli /dve a viac/ knihy na 
polici.- There were books on the shelf. 
Čiže. V jednotnom čísle použijeme was 
a v množnom were 

       2.týždeň 

Čítame a prekladáme články na strane 66  . 
Výslovnosť a animovaný príbeh nájdeme tu: 

      Prosím odpovedať na otázky uč. strana 66 
cvičenie 2 aj písomne do zošita. Vyjadrujeme sa 
celou    vetou. 
      Vypracovať cvičenia z PZ Unite 10 

Slovnú zásobu nacvičujeme a utvrdzujeme na 
WOCABEE. Samozrejme naďalej si zapisujeme 
slovnú zásobu do slovíčkových zošitov.  
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Príprava na Komparo  38-43   
Hejného matematika   www.matika.in/sk Sú tam aj návody a 

spätná väzba.  
Hejného matematika 52 hra Streľba 

na cieľ 
 53/5, šípky, 7 
54/12 
55/15,16,17,18 

PZ 4,6/5,6   

Mojim Bystrým hlavičkám    V prílohe mailu 
s domácimi úlohami 
zasielam aj logické 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.  

Časopis Hlavička    Lúštite… 
 

Prírodoveda 4. C  6.-18.4. 2020 
Téma Učebnica  

strana 

Pracovný zošit strana Projekty Poznámka 

Živočíchy spoločenstva lúk 84   Zopakovať celú tému 
Živočíchy spoločenstva lúk 

Spoločenstvo polí 85-87    
Viem aj toto 87   Vyjadri  svoj názor a môžeš 

mi napísať.  
Plodiny spoločenstva polí 88-89    

 

Vlastiveda 4. C  6.-18.4. 2020 
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zošit strana 

Projekty Poznámka 

Expedícia za remeslami - 
Bardejov 

92-93   Nezabúdaj na prácu s mapou  

Expedícia za soľou - Prešov 94-95   Nezabúdaj na prácu s mapou  
Expedícia za keltským koňom – 
Spišský hrad 

96-97   Nezabúdaj na prácu s mapou  
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Ročníková práca    Pokračovať v realizácii. 
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Pracovný zošit 

strana 

Projekty Poznámka 

Vytvoriť prezentáciu 
k ročníkovej práci v POWER 
POINTe. 
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strana 

Projekty Poznámka 

Kalendárne a výročné zvyky 3, 
hlasové a percepčné činnosti, 
aktívne počúvanie 

52-53    

Umelec. spracovanie 
slovenských ľudových piesní, 
hlasové činnosti- Štyri nôcke 
nespala 

54    

 

 

Etická výchova  4. C  6.-18.4. 2020 
Téma Učebnica  strana Pracovný 

zošit strana 

Projekty Poznámka 

Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa Morálne poučenie 27   
 


