
Trieda: 4.C 
Obdobie: 1.6. – 26.6.2020 
 

Slovenský jazyk 

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

Opakovanie a utvrdzovanie vedomostí o abecede a 
hláskosloví, o vybraných slovách 

129-136 Príprava na 
Testovanie 5 48-59 

- - 

Detská literatúra,  zdokonaľovanie techniky čítania - Slniečko 8,9 - - 

Zábavné úlohy - Doplňovačky, 
krížovky... 

- - 

 
 

Vlastiveda 

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

5 top expedícií. 103 - - Anketa. 5 top expedícii našej 
triedy. Vymyslieť spôsob, ako 
si vytvoriť anketu, aké otázky 
uviesť, ako anketu 
vyhodnotiť, ako výsledok 
graficky znázorniť. 

10 prírodných divov sveta. 116 - Vytvoriť zoznam 10 
prírodných divov 
Slovenska. 

- 

Slovensko na mape sveta a Európy-čo sa budeme učiť na 2. 
stupni ZŠ v dejepise, geografii. 

108-111 - - - 

Sebahodnotenie žiaka 112-113 - - - 

Opakovanie a utvrdzovanie celoročného učiva zábavnou 
formou 

 - - - 

 
 

 
 
 

Prírodoveda 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
Chránené územia SR 108-111 - - - 
Súhrnné opakovanie učiva 4. ročníka 112 - - - 



Matematika, TMI 

Téma Učebnica  strana Pracovný zošit strana Projekty Poznámka 

Priestorová predstavivosť, Spoločenské hry - - - - 

Hlavička- časopis - - - Riešenie logických 
úloh 

Hejného matematika  62-72 18 - - 

 
 

Anglický jazyk 

Téma Učebnica  strana Pracovný zošit 
strana 

Projekty Poznámka 

Gramatika tvorby minulého času  
Tvorba minulého času pomocou 
nepravidelných slovies   
Čítame a prekladáme text na str. 78 
a odpovedáme na otázky pod textom 
 

78 a 79 
 
 
 

 
79– cvičenie 5 
prepíšte do 
gram. zošitov 

PZ str.48cv.2 
PZ str. 49 celá 

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

 

čítame články 
/použitý 
jednoduchý 
minulý čas/ 

Čítame a prekladáme text o T.Rex  
Píšeme odpovede na otázky str.80 
cv.2,4 do gram. zošitov 
Opakujeme slovnú zásobu z 12. lekcie 

80 a 81 50 a 51 
 

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

 

Vypracovať projekt 
– „My favourite 
dinosaur „ 

Opakovanie lekcií a sl. zásoby     

Opakovanie lekcií a sl. zásoby     

 
 
 

Pracovné vyučovanie 

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

Ľudové tradície a remeslá - Drotárstvo   Výsledná práca Výrobok z drôtu 

Ľudové tradície a remeslá - Tkáčstvo   Výsledná práca http://eucebnica.url.ph/eu/uncategorized/7-
2-2-tkacstvo/ 

Ľudové tradície a remeslá - Hrnčiarstvo   Výsledná práca Modelovanie z hliny, plastelíny 

Opakovanie     

 
 

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=739s
https://www.youtube.com/watch?v=PRfmrK-g_Y4&t=739s
http://eucebnica.url.ph/eu/uncategorized/7-2-2-tkacstvo/
http://eucebnica.url.ph/eu/uncategorized/7-2-2-tkacstvo/


Etická výchova 

Téma Učebnica  strana Pracovný zošit strana Projekty Poznámka 

Aktivity pre radosť a uvoľnenie - - - - dodržiava pravidlá 
hry 
- fungujúce 
medziľudské vzťahy 
- vzájomná 
komunikácia 

Aktivity a hry pripravené deťmi - - - - rozvíja spoluprácu 
v skupine 
- dodržiava pravidlá 
hry 

 
 

Náboženská výchova 

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

Modlitba- život v Božej prítomnosti Str. 124- 129 Str. 37  Premýšľaj nad 
významom modlitby 
pre tvoj život. Snaž sa 
o každodennú 
modlitbu. 

Modlitba svätého ruženca Str. 134-138 Str. 39-40  Podľa návodu 
v učebnici sa pomodli 
svätý ruženec. Vyrob si 
ho napr. z korálok, 
cestovín, plastelíny ... 

 
 

Hudobná výchova 

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

Opakovanie hudobnej náuky  60-62 - - - 

Zaspievajme si 76-77 - - - 

Zaspievajme si-opakovanie piesní Učebnica 4.ročníka - - - 

 


