
Trieda: 1.A 
Obdobie:20.4.-30.4. 
 

Slovenský jazyk 

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

písmená ô, ä, ĺ, ŕ 56-61 46-48 PZ 44-45 opakovanie  
odpis do zošita šlabikár str. 56modrá a červená šípka 
                                           str. 58 zelená a oranžová šípka 
                                           str. 60oranžová a fialová šípka 
                                           str. 61 zelená a modrá šípka 

  Rozširujúce učivo PZ, 
príp. čítanie detských 
knižiek, časopisov 

https://www.gramar.in/sk/ 

písanie – nadiktovať: 
1.kôl, môže, vôňa, drôt, stôl, kôš, chôdza,  
V tôni sú fialôčky. 
2. päta, mäso, päť, smäd, päsť, späť, najmä, žriebä 
Vráť sa späť! 
3. žĺtok, tĺcť, stĺp, dĺžeň, vĺča 
 Janke chutí jabĺčko. 
4. hŕba, sŕňa, vŕba, tŕnie, cŕn 
Deti kŕmili rybičky. 

   Deťom pri písaní diktujeme 
i/í alebo y/ý. 

 
Matematika 

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

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

 46-56  https://www.matika.in/sk/ 

 
 

Prvouka 

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

Potrava živočíchov- /bylinožravé, mäsožravé 
a všežravé/ , dravce 

 36-37  Potrava živočíchov – 
žiaci pomenujú 
živočíchov na 
obrázku, priradia 
k živočíchom potravu, 
prečítajú si veselú 
rozprávku. Pokúsime 
sa naučiť poučku na 



stane 37/vlastnými 
slovami) 

Pohyb živočíchov 
 

 38 Nakresli 5 zvierat na 
A4 každé jedno 
zviera sa musí 
pohybovať iným 
spôsobom/viď.druhy 
pohybu/ 

Pohyby rôznymi 
časťami 
tela/krídlami,plutvami 
a končatinami/ 
Druhy pohybu-
/lietaním ,skákaním-
kráčaním/behaním, 
plazením,plávaním/ 
Naučiť sa poučku /PZ 
strana 38/ vlastnými 
slovami/ 
 
 

 
 

Anglický jazyk 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 

str. 

Projekty Poznámka 

Lekcia  8 Častí 
tela/ear,head,hand,leg,knee,eye,nose,mouth, 
finger, knee/  

slovíčka str. 30 a 32 
cv.1,2 

  Výslovnosť a  
pesnička- / je na ulozto.sk/ link: 
https://ulozto.sk/tamhle/EZuTUhMHgEyD 
link na pieseň: 
https://www.youtube.com/watch?v=ayNUOY-
ndDw 

 
Výtvarná výchova 

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

Jarné kvety- Kreslenie, maľovanie, modelovanie, 
ľubovoľná technika 

   Pozorovanie kvetín 
doma, v prírode 

Môj dom - skladanie zo skladačiek, príp. z krabíc 
a iného materiálu 

   Využitie skladačiek 
alebo ľubovoľného 
materiálu 

 
Telesná výchova 



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

cvičenie vonku, vnútri podľa možnosti     

     

 


