
Trieda: 4.A 

Obdobie:4.5. – 15.5.2020  

 
Slovenský jazyk 

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

Slovesné časy 
Tvorba plagátu 

112,113,114,115,116 
- 

- 
- 

- - 
Vytvotiť plagát aktuálnej 
udalosti 

Zdokonaľovanie techniky čítania 
Čítanie autorských rozprávok 

105,106,107 
 

- - - 
 

 
 

Vlastiveda 

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

Prešov 94,95 -  Zvolený žiak Prezentácia žiakom 

Spišský hrad 96,97 - Zvolený žiak Prezentácia žiakom 

Levoča 98,99 - Zvolený žiak Prezentácia žiakom 

 

 

Anglický jazyk 

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

Lekcia 13 
Čítame a prekladáme článok /In the country/ 

52/1,2 30 - Gramatika : 
Lokalizovanie 
predmetov v priestore 
pomocou  :“there 
is/there are“ 
,tvorba otázok 
a krátkych odpovedí 
Naučiť sa pokrmy na 
oslave str. 51“ 
Grannys party menu“ 

Počúvame pieseň –„ The farmer in the house“ 53/4 31 - Tvorba množného 
čísla pomocou prípony 
„-es“ 



 
 

Prírodoveda 

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

Živočíchy vodného spoločenstva žijúce pri vode 99-101 99-101 Vodné spoločenstvo Na A4 výkres 

 
 
 

Matematika 

Téma Učebnica  strana Pracovný zošit strana Projekty Poznámka 

Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 bez prechodu cez 
základ 10 
Sčítanie jednociferného, dvojciferného, trojciferného 
a štvorciferného čísla s štvorciferným. Odčítanie 
jednociferného, dvojciferného, trojciferného 
a štvorciferného čísla od štvorciferného. 
Aplikačné úlohy s časom. Časti tabuľky: riadok, stĺpec, 
údaj. Rysovanie trojuholníka, ak sú dané dĺžky strán.  
Rysovanie trojuholníka 

do 48 vrátane 
 
 
 
 
 
 
 
12 

do 36 vrátane - - 

 PZ Príprava na Testovanie 5  - 12, 13, 14, 15 - - 

 
 

INF TSV 

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

Vytváranie projektov v programe Power point na tému 
„V zdravom tele, zdravý duch“ aj v rámci vyučovania 
telesnej a športovej výchovy 

- - Výsledný projekt v 
rozsahu minimálne 5 
strán 

- 

Práca s multimédiami  - Videorozcvička, aj v rámci 
vyučovania telesnej a športovej výchovy. 

- - Spracované video v 
rozsahu minimálne 2 
minút. 

- 

 

PVC 

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

Práca s papierom ku Dňu matiek   Výsledná práca  

Praca s drevom, plastom a papierom na tému: JAR   Výsledná práca  



 


