
PONDELOK 

SJL     Zopakuj si  vybrané slová po B. Napíš čo najviac odvodených slov od slova BYSTRÝ a BYLINA. 

Vymysli vetu, použi vybrané slovo kobyla. (Čo najdlhšiu vetu). Napíš ju na posledný riadok. 

bystrý______________________________________________________________________________ 

bylina______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

MAT  Zopakuj si násobilku č. 1, 2, 3. 

Vypočítaj.  

20 + 30 = ___        45 + 3 = ___         26 + 23 = ___     47 + 5 = ___  32 + 48 = ___ 

40 + 60 = ___        72 + 6 = ___  42 + 25 = ___ 25 + 8 = ___     5 + 29 = ___ 

29 + 40 = ___ 51 + 6 = ___  64 + 12 = ___ 68 + 6 = ___  41 + 29 = ___ 

60 – 20 = ___ 89 – 3 = ___  76 – 23 = ___         95 – 7 = ___  85 – 27 = ___ 

90 – 50 = ___ 96 – 5 = ___  93 – 3 =   ___ 80 – 3 = ___   78 – 49 = ___ 

79 – 30 = ___         79 – 6 = ___  85 – 2 =  ___ 72 – 5 = ___  71 – 25 = ___ 

 

UTOROK 

SJL  Zopakuj si vybrané slová po M. Napíš ich všetky do zošita. 

Doplň správne i, í alebo y, ý. Vety prepíš do zošita. 

V pondelok nám priviezli novú um__vačku a žm__kačku. Mam__čka  si um__la ruky 

tekutým m__dlom. Dom__nik a M__lan našli staré m__nce. Auto dostalo na šm__kľavej 

ceste šm__k. M__lka je nam__slené dievča. Podaj m__ pohár vody!  M__  sa učíme.  

 

MAT  1. Vypočítaj.                                                               2. Doplň správne činiteľa. 

2 . 3 = ___    3 . 7 = ___  5 . 3 = ___               2 . ___ = 14  2 . ___ = 16 

4 . 2 = ___    3 . 3 = ___  4 . 1 = ___   3 . ___ = 12  3 . ___ = 9 

5 . 2 = ___     4 . 3 = ___  3 . 6 = ___   5 . ___ = 0  2 . ___ = 8  

2 . 2 = ___     2 . 0 = ___            2 . 8 = ___   2 . ___= 4   3 . ___ = 24 

2 . 6 = ___    3 . 9 = ___  2. 9 = ___     2 . ___ =6    3 . ___ = 15 

 

PDA  Zopakuj si učivo o svetových stranách. 

Doplň vetu. 

Hlavné svetové strany sú _____________, ___________, ____________, ___________. 

 

Napíš hlavné a vedľajšie svetové strany do svetovej ružice. 

 

 

 



STREDA  

Čítanie, SJL, PDA 

Prečítaj si príbeh (minimálne 2 x).  Odpovedz na otázky pod textom. 

Biela perina a diamanty  

Jedného zimného rána sa koník Kominík rozhodol, že sa pôjde trocha prejsť okolo farmy. „Pohyb 

na čerstvom vzduchu je predsa prospešný pre život!“ mrmlal si nahlas. Bolo chladno. Na lúke 

nerástol ani jediný kvietok. Slniečko sa skrývalo za oblakmi. Pofukoval ostrý vietor. Holé konáre 

stromov a tenké halúzky sa prudko hýbali. Kominíkovi to neprekážalo a klusal k potoku. „Jééééj, 

diamanty!“ zvolal nadšene. „To nie sú diamanty, ale ľad,“ znenazdajky sa ozvala Belka, 

Kominíkova kamarátka. „A čo je to ľad?“ „Ľad je zamrznutá voda. V zime, keď sa teplota zníži na 

stupne pod nulu, tvorí sa z vody ľad,“ vysvetľovala múdra Belka mladému kamarátovi. Kominík 

síce celkom dobre nerozumel, čo sú to stupne, a pod akú lunu či nulu sa dostanú, ale ľad sa mu 

veľmi pozdával. Vycválal naň, no pošmykli sa mu kopýtka a už sedel na zadku. „Zima sa mi teda 

vôbec nepáči!“ bolestne zafňukal, keď sa opatrne staval na rovné nohy. „Čo je na nej pekné?“ „Na 

zime je najkrajšia biela perina,“ zaspomínala si Belka. „Aká perina?“ zaerdžal Koník nedôverčivo. 

„Perina zo snehu, čo padá zhora,“ vysvetľovala Belka. A zrazu, ako na jej želanie, začali z 

obláčikov na nebi padať snehobiele vločky. Bolo to nádherné. Kominík s otvorenou papuľkou 

hľadel, ako sa vznášajú, tancujú v povetrí a ľahučko sadajú na zem. O pár hodín bolo všetko biele, 

ukryté pod mäkkou perinou. „Tak toto je naozaj na zime najkrajšie!“ zaerdžal veselo Kominík 

a pustil sa do cvalu, až mu spod kopýt fŕkali chumáče bielej periny. 

 

1. Kam Kominík klusal jedného zimného rána?  (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.) 

 

       a) do lesa          b) na lúku         c) k potoku              d) k jazeru 
 

2. Napíš do okienka čo videl Kominík pri potoku.  
 

3. Kedy sa v zime tvorí ľad? (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.) 

a) Keď sa teplota vzduchu blíži k nule. 

b) Keď sa teplota vzduchu zníži na stupne pod nulu. 

c) Keď sa teplota vzduchu zvýši na stupne nad nulu. 

Podčiarkni správne slovo. 

 Keď sa voda mení na ľad hovoríme tomu:    topenie        tuhnutie       vyparovanie. 

 

4. Príbeh sa odohrával v zime. Napíš na čiaru len ZIMNÉ mesiace. (Sú iba 3.) 

______________________________________________________________ 

5. Kôň patrí medzi domáce zvieratá. Zakrúžkuj iba tie zvieratá, ktoré sú domáce. 

 
 

6. Do zošita napíš pod seba názvy dvoch domácich zvierat a urč v slovách hlásky. 

Npr. Krava   k -  tvrdá spoluhláska 

                      r – obojaká spoluhláska 



ŠTVRTOK  

SJL 

Doplň i, í  alebo y, ý.  

Hodiny b__jú osem hodín. Moja bab___čka je b___linkárka. Ob__čajne zbiera liečivé 

b__linky na horských b__strinách. B__va  v malom b__te. Stará sa aj o mladého 

b___ka a starú kob__lu. Kohút, ktorý b__va s nimi na dvore, je veľký b__tkár. Často 

dob__va srdcia sliepok. Hospodárovi sa m___nulo ob__lie. M__nule kúpil kravu, 

b__ka i malú kob__lu. M___nul na ten nový dob__tok všetky svoje m__nce.  Všetky 

sa pasú na horskej b__strine. M__lil sa, keď si m__slel, že mu ob__lie nebudú žrať 

m__ši.  M__  sa staráme o užitočný hm__z.  Niekto úm___selne  m__nul všetko 

m___dlo.  Až som sa m__kol od ľaku.  

 

Doplň do viet vhodné slová zo zátvorky. Vety prepíš do zošita. 

(zam__kať, náb__tok, nezm__sly, odb__lo) 

Milka od rána tára samé ________. Do obývačky sme si kúpili nový ___________. 

Práve ___________ dvanásť hodín. Babička stále musí ________ vchodové dvere.  

 

MAT 

Vypočítaj  

 

72 - 5 =     26 + 9 =   66 - 8 =         45 + 28 =     
17 + 9 =     73 + 18 =         19 + 46 =  96 -  54 =  
77 + 17=    28 + 4 =   38 - 9 =     9 + 45 =  
61 - 5 =     88 - 9 =   28 + 39 =  47 + 26 =  
15 + 9 =     47 + 7 =   49 - 14 =         4 + 37 =  
 

Vyrieš slovnú úlohu. 

Chlapci boli v obchode. Jožko platil za nákup 36 eur. Janko  platil o 26  eur viac. Koľko 

zaplatil Janko?  

Zápis: ____________________                               Výpočet: _____________________ 

            ____________________ 

            ____________________ 

Odpoveď: ______________________________________________________________ 



PIATOK                          Čítanie, SJL, MAT, ANJ 

Prečítaj celý text (minimálne 2 x), potom vypracuj úlohy pod textom. Držím palce.  

Princezná z paneláka (PhDr. Danuša Dragulová-Faktorová) 
Miško s Jurkom hrali pred domom futbal. Lopta skákala sem a tam, chlapci za ňou. „Vieš, čo je nové?“ 

začal po chvíli Miško. „Čo také?“ spýtal sa Jurko. „Máme nových susedov. Dnes ráno som ich videl.“ „No 

a?“ „Aké no a! Vieš, kto teraz býva vedľa nás? Princezná. Naozajstná princezná.“ „Princezná v paneláku? 

Preskočilo ti?“ „Keď vravím princezná, tak princezná!“ trval na svojom Miško. „Mala ružové šaty, vlasy 

dlhé ako víla a v nich veľkú ružovú mašľu. Aj meno má ako princezná. Volá sa Xénia.  Počul som, ako na 

ňu volali.“ „Asi sa ti niečo prisnilo. Poďme sa radšej hrať.“ Chlapci sa pobrali za loptou. No po chvíli Miško 

zavolal: „Aha, aha! Tam ide. Pozri sa!“ Jurko chcel nepozornému Miškovi rýchlo streliť gól, ale lopta 

prefrčala popri bráne na chodník a prikotúľala sa priamo k princeznej. Chcela sa uhnúť, odskočiť. Pri 

prudkom pohybe sa jej zošmykol na šaty kopček vanilkovej zmrzliny, ktorú držala v ruke. Na šatách zostal 

veľký mokrý fľak. „Ha-ha, vraj princezná!“ uškrnul sa Jurko. „Si hlupák!“ odvrkol mu Miško. „Idem sa 

radšej domov najesť, zamrmlal potichu.“ Počkal, kým jeho nová suseda zašla dovnútra, a potom sa 

pomalým krokom pobral k vchodu. Popoludní sa chlapci opäť stretli na trávniku. Jurkovi sa tentoraz darilo 

lepšie. Pošťastilo sa mu kopnúť loptu medzi dva kamene na plochu, ktorú si strážil Miško. On sám bol zatiaľ 

bez gólu. Asi o štvrť hodiny vyšla na dvor aj Xénia. Nemala šaty. Prišla v tričku a krátkych nohaviciach, 

vlasy mala učesané do vrkoča. „Aj Popoluška sa niekedy preobliekala,“ pomyslel si Miško, no Jurkovi 

nepovedal radšej nič. Chcel chytiť loptu, ale už nestihol. Preletela na chodník. Xénia ju zastavila nohou, 

potom ju odkopla. Lopta sa prigúľala presne medzi dva kamene Jurkovej brány. Bol to gól. Chlapci zostali 

prekvapene stáť. „Vidíš? Vravel som ti, že je to princezná,“ povedal Miško, obyčajné dievča by to nikdy 

nedokázalo.  

1. Napíš, ako sa volali chlapci, ktorí hrali na dvore futbal. _____________a _______________ 

2. Ako sa volala princezná ? (napíš písaným písmom )  

3. Ako sa inak povie panelák ? (patrí medzi odvodené vybrané slová po b) 
 

4. Rozdeľ slovo  PRINCEZNÁ na slabiky čiarou.  Počet slabík napíš do okienka. 

    Koľko písmen má slovo princezná? Počet zapíš do okienka. 

    Vynásob počet slabík počtom písmen. Utvor príklad a vypočítaj. __________________________ 

 

5.  Jurko nebol až taký dobrý žiak a pri písaní  

domácej úlohy spravil chyby. Vyznač ich farbičkou a prepíš  vety správne na riadky. 

 Ňemala  sati. Prisla v tricku a  kratkych nohaviciach,  

vlašy mala  ucešane do vrkoca.     
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________                       
   

6. a) Popíš časti tela po anglicky. Píš na čiary pri obrázku. 

    b) Napíš do okienka, ktorú časť nevidíme. /Zakrývajú ju vlasy./ 

 

    
   c) Vyhľadaj v texte informáciu o tom, akú farbu majú jej  

šaty a zapíš do okienka po anglicky. 


