
Dobrý deň, žiaci ! 

 

Máme posledný školský týždeň v tomto kalendárnom roku a budeme sa učiť dištančne. 

Nasledujúci týždeň už budete mať vianočné prázdniny.                                                                 

Posielam Vám úlohy na domácu prípravu od pondelka 13.12.2021 do piatku  17.12.2021. 

 

ON-LINE HODINY SÚ POVINNÉ ! 

 

NEOSPRAVEDLNENÁ NEÚČASŤ NA HODINE ZNAMENÁ 

NEOSPRAVEDLNENÚ HODINU! 

 

 

Prosím o presnosť pri prihlasovaní sa na hodinu. 

 

7. ROČNÍK 

 

PONDELOK - on-line hodina: SJL o 9,45 hodine na Messengeri     

            

Predmet:    Slovenský  jazyk  a literatúra – Čítanie 

On-line hodina: Spoločne si prečítame básne: Vianoce na strane 65 a Vianočný počítač na strane 70. 

Nasleduje obrázkový príbeh: Viete, čo je to počítač? Na stranách 66 – 69.   Vysvetlíme si, čo znamená: 

Na Vianoce nech je teplo v rodinách. V závere hodiny sa porozprávame o tom, ako trávite Vianoce 

doma, aké máte zvyky, čo robievate na Štedrý večer. 

 

UTOROK  - on-line hodiny: BIO o 8,50 hodine a 

                     SJL o 10,40 hodine na Messengeri 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Predmet:   Biológia       

On-line hodina: Dnes si preberieme učivo Lesná zver na stranách 75 – 79. Pre lepšie pochopenie učiva 

Vám premietnem prezentáciu. Spoločne si odpovieme na otázky a úlohy na strane 79. 



Úloha – písomne: Poznámky, ktoré si na hodine napíšeme  prefotíte a odošlete na kontrolu. 

Predmet:    Slovenský jazyk a literatúra - Gramatika 

On-line hodina: Témou dnešnej hodiny bude Opakovanie podstatných mien – všeobecné a vlastné 

podstatné mená, číslo a rod podstatných mien. Napíšeme si diktát.  

Úloha  – písomne: Diktát a cvičenia, ktoré si spravíme spolu na hodine  odfotíte a prepošlete.      

 

STREDA – on-line hodiny: MAT o 9,45 hodine a 

                                                DEJ  o 11,45 hodine  na Messengeri                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Predmet:    Matematika 

On-line hodina: Dnes sa naučíme Deliť číslom 8 so zvyškom. Zvyšok musí byť vždy menší, ako číslo 8. 

Príklady nájdete na stranách 48 a 48. Väčšinu z nich si spoločne na hodine prepočítame. Podmienkou 

dobrej práce a výsledkov na hodinách je ovládanie násobilky! 

Úloha – písomne: Za domácu úlohu si vypočítate príklady z cvičenia 27 na strane 49 a pošlete na 

kontrolu. 

Úloha – ústne: Zopakovať násobilku a delilku od 1-9. 

 

 

Predmet:    Dejepis 
On-line hodina: Preberieme si učivo Protihabsburské povstania. Nachádza sa na stranách 55 – 58. 

Povieme si, kto stál na čele protihabsburského povstania a kto bol Juraj Jánošík. 

Úloha – písomne: Poznámky z hodiny prepošlete na kontrolu. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ŠTVRTOK - on-line hodiny:  SJL o 8,50 hodine a  

                                                   MAT o 10,40 hodine na Messengeri 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Predmet:  Slovenský jazyk a leteratúra - Gramatika    

On-line hodina: Dnes si zopakujeme Pádové otázky a skloňovanie podstatných mien. 

Úloha – písomne: Cvičenia z hodiny prefotíte a odošlete na kontrolu. 

 

 



Predmet:    Matematika 

On-line hodina: Pokračujeme v delení so zvyškom. Budeme deliť číslo 9 so zvyškom. Je potrebné si 

zapamätať, že zvyšok musí byť vždy menší ako číslo 9. Príklady na počítanie sa nachádzajú v učebnici 

na stranách 50 – 51. Spoločne si vypočítame príklady 31, 32, 34 a 35. 

Úloha – písomne: Za domácu úlohu vypočítate príklady z cvičenia 33 na strane 51. Odfotíte 

a prepošlete. 

 

 

PIATOK on-line hodina GEG o 8,50 hodine na Messengeri 

  

Predmet:    Geografia   

On-line hodina:  Dnes si zhrnieme učivo strednej Európy. Povieme si, čo sme si zapamätali 

o Slovensku, Česku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku. 

Úloha – písomne: Vypracujete projekt o štáte strednej Európy, ktorý si sami vyberiete.  Ak budete 

potrebovať poradiť, píšte mi, volajte. Hotový projekt pošlete ešte dnes do 14,00 hodiny !                           

 

 

8. ROČNÍK 

                   

PONDELOK - on-line hodiny:  SJL o 8,50 hodine a 

                        BIO o 10,40 hodine na Messengeri 

 

Predmet:    Slovenský  jazyk a literatúra – Čítanie 

On-line hodina: Témou dnešnej hodiny bude prečítať príbeh Moje najkrajšie Vianoce, porozprávať 

o hlavných postavách, prostredí a v krátkosti o deji príbehu. Druhú časť hodiny budeme venovať 

vianočným koledám a vianočnej piesni, uvedenej v učebnici. Hodinu ukončíme krásnou vianočnou 

piesňou Tichá noc, svätá noc. Text piesne môžete sledovať aj v čítanke na strane 44. 

Predmet:    Biológia 

On-line hodina: Dnes si vysvetlíme učivá: Nákazlivé ochorenia a Ochrana pred šírením nákazlivých 

ochorení. Nachádzame sa v čase pandémie a v období lockdownu. Veľa sme sa na  tému šírenia nákazy 

i ochrany pred ňou rozprávali a tiež v médiách sa stále skloňuje táto téma. Viete už aj z vlastnej 

skúsenosti, ako sa chrániť a čo robiť, alebo nerobiť, aby sme sa nenakazili. Dnes si však lepšie 

vysvetlíme pojem imunita, ako a čím ju môžeme podporovať. 



UTOROK  - on-line hodina  MAT o 9,45 hodine na Messengeri 

 

Predmet:  Matematika  

On-line hodina: Dnes pokračujeme v násobení viaccifernými číslami. Naučíme sa násobiť viacciferné 

čísla číslami 80-89. Učivo sa nachádza na strane 54. Spoločne budeme počítať príklady. 

Úloha - písomne:  Na konci hodiny mi všetko, čo ste si napísali  odfotíte a prepošlete.  

 

 

STREDA - on-line hodiny: DEJ o 8,50 hodine a 

                                               SJL o 10,40 hodine na Messengeri                

 

Predmet: Dejepis 

On-line hodina: Dnes si povieme o Nástupe fašizmu v Európe. Je to veľmi smutné a ťažké obdobie 

v dejinách. Učivo sa nachádza v učebnici na stranách 56 -59. Vysvetľovať budem pomocou obrázkov, 

aby ste ľahšie pochopili učivo. 

Úloha - písomne:  Poznámky z hodiny si prepíšete do zošitov, odfotíte a prepošlete.  

Predmet:    Slovenský  jazyk a literatúra – Gramatika 

On-line hodina: Témou dnešnej hodiny bude učivo: Prídavné mená – vlastnostné prídavné mená. 

Naučíme sa vyhľadávať vlastnostné prídavné mená v texte, dopĺňať ich do viet  a tvoriť vety. Všetko 

nájdeme v učebnici na stranách 41 – 43. 

Úloha - písomne: Po skončení vyučovacej hodiny poprosím všetko, čo sme písali  odfotiť a poslať na 

kontrolu.                           

               

ŠTVRTOK - on-line hodina GEG o 9,45hodine na Messengeri 

                                                                                                                        

Predmet: Geografia 

On-line hodina: Na predchádzajúcich hodinách sme začali preberať Áziu. Dnes budeme pokračovať 

a vysvetlíme si učivá: Vodstvo, Rastliny, živočíchy a obyvatelia Ázie. 

Úloha - písomne: Poznámky prepošlete na kontrolu. 

 

 

 



PIATOK on-line hodiny:  SJL o 9,45 hodine a  

                                             MAT o 10,40 hodine na Messengeri         

 

Predmet:    Slovenský  jazyk a literatúra – Gramatika 

On-line hodina: Témou dnešnej hodiny bude učivo Pravidelné stupňovanie prídavných mien. Naučíme 

sa určovať 1., 2., a 3. stupeň prídavných mien. Budeme tvoriť vety na dané spojenia z učebnice na 

strane 44 a v PZ na strane 26. 

Úloha - písomne: Cvičenia z hodiny poprosím odfotiť a poslať na kontrolu. 

 

Predmet:   Matematika 

On-line hodina: Dokončíme učivo o násobení viacciferných čísel. Násobenie viacciferných čísel číslami 

90-99 bude témou dnešnej hodiny. 

Úloha - písomne: Vypočítané príklady z hodiny poprosím odfotiť a poslať na kontrolu.    

 

 

Radostné prežitie vianočných sviatkov Vám i Vašim rodinám 

praje triedna učiteľka. 

 

 

 


