
Trieda: 4.A 

Obdobie:18.5. – 29.5.2020  

 
Slovenský jazyk 

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

Opakovanie ohybných slovných druhov 
Neohybné slovné druhy, Príslovky, 

118, 119 
120, 121,122 

- 
- 

- - 

Autorské rozprávky 
Vymýšľame príbeh 

110,112,113,114 
117 

- - Tvorba príbehu na danú 
tému 

 

Vlastiveda 

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

Pieniny 100,101 -  Zvolený žiak Prezentácia žiakom 

Od Hornádu po Dunajec 102,103 - - - 

 

 
 

 
 
 
 

Anglický jazyk 

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

Lekcia 13 
Upevnenie čítania a prekladu -článok /In the country/ 
Presents  for  grandma 
Granny’s party menu 

50 
 
51 
51, 53 

 
 
30/2,3 
31/4,5 

-  
Tvorba množného 
čísla pomocou prípony 
„-es“ 

Lekcia 14 
The national park 
Wild animals 

 
54, 67-slovíčka, 56/1,2 
55,67- slovíčka  

 
32/1 
32/2 

- Upevňovanie slov 
WocaBee 

Prírodoveda 

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

Potravový reťazec 102-105 102-105 - - 

Chránené rastliny a živočíchy 106-107 106-107 - - 



Matematika 

Téma Učebnica  strana Pracovný zošit strana Projekty Poznámka 

Sčítanie a odčítanie do 10 000 s prechodom cez základ 
10. Sčítanie jednociferného, dvojciferného, trojciferného 
a štvorciferného čísla s štvorciferným. Odčítanie 
jednociferného, dvojciferného, trojciferného 
a štvorciferného čísla od štvorciferného s prechodom cez 
základ 10. 
Násobenie a delenie 10, 100, 1000. Sčítanie a odčítanie 
do 10 000 – pokračovanie. 

49-51 
 
 
 
 
 
 
 

37-41 - - 

Príprava na Testovanie 5 - 22-25 - - 

 

Etická výchova 

Téma Učebnica  strana Pracovný zošit strana Projekty Poznámka 

Slovensko – moja vlasť - s.31 - - si rozvíja povedomie 
a príslušnosť k svojej 
vlasti 
- rozpráva o miestach, 
ktoré má rád 

Čo mi dala etická výchova - s. 32 - - vie posúdiť prínos 
etickej výchovy 
(čo získal, lepšie 
pochopil, čo ho 
tešilo,...) 

 
 

Hudobná  výchova 

Téma Učebnica  strana Pracovný zošit 
strana 

Projekty Poznámka 

Zbojnícka piseň Po valasky od zeme 58 - - - 

Zbojnícky tanec http://www.youtube.com/ - - https://www.youtube.com/watch?v=G0FrgjzYgno 

 
 
 



 
 

 

INF TSV 

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

Pohyb a pobyt v prírode – turistická vychádzka v okolí.  
V dokumente word spracovať herbár – 1 bylina (fotka, 
text) 

- - Výsledný projekt v 
rozsahu minimálne 1 
-2 strany 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Práca s multimédiami  - Pozdrav ku Dňu detí.  
Spracovať video s prianím ku Dňu detí . 

- - Spracované video v 
rozsahu do 1 minúty 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 

NBV  4A 18. – 29. 5 . 2020 

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

Kresťania – nádej pre svet Str. 116 - 118 Str. 34 - Buď svedkom nádeje 
a inšpiruj sa dobrými 
skutkami z učebnice 
str. 118. 

Svätý Ján Pavol II. Str. 120-122 Str. 36 - Pozri si o ňom 
animovaný príbeh. On 
mal veľmi rád Pannu 
Máriu, pomodli sa 
Zdravas Mária za celú 
rodinu i kamarátov . 

 
 

PVC 

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

Spracovať herbár s minimálne 3 bylinami  
Výkres A4 , nalepená vylisovaná liečivá bylina, text: 
charakteristika, liečivé účinky, recepty,... 

- - Výsledná práca - 

Na výkres A3 zhotoviť plagát ku Dňu detí s prianím. 
Plagát nalepiť do okna alebo na viditeľné miesto pre 
verejnosť.  
Domáce práce v záhrade 

- - Výsledná práca - 



VYV 

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

Podnety z prírodovedy: 
magnetizmus 

- - A4-kresba kovovými pilinami 
na výkrese natretom 
lepidlom, kovové piliny pri 
pohybe na ňom uviaznu 

Kontrlola prác  

Podnety z prírodovedy: 
páka 

- - A4-kresba uhlíkom - 

 


