
Trieda: 4.C 
Obdobie: 18.5. – 29.5.2020 
 

Slovenský jazyk 

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

Slovné druhy – neohybné 
Príslovky 
Predložky 
Spojky  
Častice  
Citoslovcia 

120-128 Príprava na 
Testovanie 5 42-45 

- - 

Analýza literárneho textu 
Čítanie kníh Márie Ďuríčkovej  

110-111 - - - 

Zdokonaľovanie techniky čítania - Slniečko 7 - - 

 
 

Vlastiveda 

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

Pieniny. Expedícia za lietajúcim mníchom. 100,101 - Virtuálna prehliadka Nezabúdaj na prácu 
s mapou ☺ 

Povesť o mníchovi Cypriánovi. 100-101 - - - 

Opakovanie 3. trasy. 102  - - 

Expedícia do minulosti Časová priamka. - - - Pracovať so stranou 12-
13 a 116. Vystrihnúť 
obrázky a nalepiť ich na 
miesto k časovej 
priamke. Uvedomiť si 
ako sa udalosti stali, hrať 
sa s priamkou, dávať 
otázky. 

Môj plán cesty po Slovensku. - - Vytvoriť plán 
cesty po 
Slovensku. 
Ukázať polohu 
Slovenska na 
mape sveta 
a Európy. 

- 

 



 

 
 

Matematika, TMI 

Téma Učebnica  strana Pracovný zošit strana Projekty Poznámka 

Záznam, štatistika a grafy - - - - 

Hlavička- časopis - - - - 

Príprava na Testovanie 5 - 56-59 - - 

Hejného matematika  60-62 9   

 
 

Anglický jazyk 

Téma Učebnica  strana Pracovný zošit 
strana 

Projekty Poznámka 

Čítame a priraďujeme texty v minulom čase 
k obrázkom podľa chronológie 

74  https://www.youtube.com/watch?v=PRfmrK-
g_Y4&t=739s 

 

Do zošitov 
napísať 
odpovede na 
otázky 
z učebnice/ str. 
74 cv. 2,4 / 

Opakujeme slovnú zásobu z 11 lekcie./ aj 
pomocou app wocabee/ 
Prosím , zapísať všetky slovíčka z 11.l do 
slovíčkových zošitov   

 

 PZ str. 46 a 47 
 

 Pieseň: „The big 
ship!“ 

„Cavemen and dinosaurs“ Učíme sa novú 
slovnú zásobu k článku a čítame 
a prekladáme nový text. Nepravidelné 
slovesá v minulom čase. 

76 PZ str. 48 https://www.youtube.com/watch?v=PRfmrK-
g_Y4&t=1224s 

Do zošitov si 
prepíšeme 
gramatické okienko 
,učíme sa tvary 
nepravidelných 
slovies. Učebnica 
str. 77 cv.5,6 . 
Diálogy str. 77cv.8 

Prírodoveda 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
Potravový reťazec 102-105 - - - 
Chránené rastliny a živočíchy 106-107 - - - 

https://www.youtube.com/watch?v=PRfmrK-g_Y4&t=739s
https://www.youtube.com/watch?v=PRfmrK-g_Y4&t=739s
https://www.youtube.com/watch?v=PRfmrK-g_Y4&t=1224s
https://www.youtube.com/watch?v=PRfmrK-g_Y4&t=1224s


 

Pracovné vyučovanie 

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  

 
 

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,...) 

 

Náboženská výchova 

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 . 



 

Hudobná výchova 

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

Zahrajme si divadlo 66-67    

Zaspievajme si 73-74    

 


