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5A ANGLICKÝ JAZYK 

Student´s Book 

Str.49 – An email about your school – prečítať text, urobiť do zošitu cvičenie 1 (odpovedať na otázky) 

- Z cvičenia č.4 – prepísať čast B a C (postup pri písaní slohu) 

cv.2 – Key phrases – Giving information about school – farebne prepísať do zošita a preložiť si 

Workbook 

Str.41 – cv.1,2,3 – precvičiť dopĺňanie SO (tak,takže) a BECAUSE (pretože) a BUT (ale) a doplniť 

emailpodľa informácií v tabuľke 

Str.77 – Cumulative review Starter unit-unit 4 – cv.1,2,3 – čítanie s porozumením, prečítať text 

a doplniť otázky a odpovede 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_progressive2.htm 

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-present-continuous-1.html 

 

Matematika 5.A 

Na stranke : www.bezkriedy.sk  budete mať  3 pracovné listy k téme Obvod 

obdĺžnika, štvorca, trojuholníka a jeden test. Ak niekto stratil heslo napíšte mi 

na mail   blukacikova@centrum.sk  a ja vám ho pošlem. Okrem toho máte 

nedokončený   pracovný list , ktorý treba dopočítať.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_progressive2.htm
https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-present-continuous-1.html
http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk
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Dátum: 16.3.  

Atmosféra – vzdušný obal Zeme  

- hrubá vrstva vzduchu nad povrchom zeme – Atmosféra (vzdušný obal Zeme) 

 

 

                                              dusík (78%)          pevné časti                  voda 

(vodná para, atď.) 

                                             kyslík (21%)         (popolček, prach)     

                            iné (oxid uhličitý, atď) 

- najviac vzduchu pri povrchu Zeme 

- s narastajúcou nadmorskou výškou zmena: množstva vzduchu, pokles teploty a tlaku,   

  zníženie množstva kyslíka, vznik oblakov z vodnej pary 

- Zrážky – voda v akomkoľvek skupenstve, ktorá sa dostane na zemský povrch 
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Bonusová úloha: 
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Biológia – 5.A 

Hmyz žijúci vo  vode a na brehu 

Hmyz žijúci vo  vode: 

- Potápnik obrúbený – vodný chrobák, posledný pár končatín má prispôsobený na 

plávanie, má KROVKY= vrchné tvrdé krídla 

- Larvy komára – vajíčka znášané na hladinu vo väčších zhlukoch, larvy dýchajú kyslík 

zo vzduchu 

Hmyz žijúci na hladine: 

- Vodomerka obyčajná – je dravá , má chĺpky na končatinách, pohybuje sa pomaly 

- Korčuliarka – dravá 

Hmyz žijúci v okolí vôd: 

- Vážka – dravá, striehne na korisť 

- Šidlo – dravé, loví korisť vo vzduchu 

- Komár útočný – samice sa živia krvou stavovcov, samce sa živia rastlinnými šťavami, 

má bodavo-cicavý ústny orgán 

- Ovad hovädzí – larvy žijú v bahne, samičky sa živia krvou 
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Stavovce – RYBY 

Kapor obyčajný-  žije v pomaly tečúcich a stojatých vodách 

Stavba tela: 1. Hlava – oči, ústa,  čuchové jamky, hmatové fúziky- sú tu uložené hmatové  

a chuťové orgány 

                    2. Trup 

                    3. Chvost 

Telo pokryté kožou so šupinami. Sliz na pokožke a šupinách znižuje trenie pri pohybe.  

Dýchajú žiabrami rozpustený kyslík vo vode. Žiabre sú chránené žiabrovými viečkami 

a nachádzajú sa na bokoch hlavy. 

Bočná čiara – slúži na vnímanie vlnenia, tlaku vody a smeru prúdenia vody.  

Plutvy delíme na párové a nepárové. 

Párové plutvy: prsné a brušné plutvy 

Nepárové plutvy: chvostová, chrbtová, análna plutva 

 

  

 

Úlohy ( písomne vypracovať) 

1 . Vysvetli význam rýb pre organizmy žijúce vo vode a na brehu.  

2. Aké opatrenia sú  potrebné na zabezpečenie dostatku rýb v tečúcich a stojatých vod 
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Samoštúdium  SJL   (16.3. – 20.3. 2020) 

Trieda:  5.A    

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

 
Literárna výchova: 

1. Vypracovať pracovný list zameraný na  opakovanie TC  bábkové divadlo, filmová 

a televízna rozprávka   

            

2. Prečítať z učebnice  LV  ukážky povestí:   

                        ↓ 

A/  Zakopaný meč pod  Zoborom ( povesť podľa  J.C. Hronského) str. 89 - 91   

Po prečítaní ukážky vypracovať súvisiace cvičenia z pracovného zošita Hravá 

literatúra str. 48 / cvičenia: 1, 2, 3 ,  str. 49/ cvičenia: 4, 5. 

                        ↓ 

 B/  Matej kráľ a bača ( historická povesť) str. 92 – 94 

Po prečítaní ukážky vypracovať súvisiace cvičenia z pracovného zošita Hravá 

literatúra str. 49 / cvičenia: 1, 2,  str. 50/ cvičenia: 3,4,5, 6. 

Slovenský jazyk :  

1. Vypracovať pracovný listy č. 1 + č. 2  zamerané na  opakovanie TC -   

 Podstatné  mená  

 

2. Vypracovať  pravopisné cvičenia č. 1 - 7 ( doplňovacie diktáty)  

 

 Vyššie uvedené pracovné listy posielam v prílohách 
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SJ 5. ročník    PL č. 1  →  Opakovanie TC -  podstatné mená 

1. V ktorej z možností  sú pri páde uvedené správne pádové otázky?   

a) N  – koho? čo?           D  – o kom? o čom?              

b) N – kto? čo?               L – o kom?  o čom?  

c) G  – komu čomu?      A –  s kým? s  čím?                                                                              

d) A –  kto? čo?              I – komu čomu? 

 

2. V ktorej z možností nie je pravopisná chyba? 

a)  do školi              b) tri autobusy                c) o ježkovy               d) so Soňov  

 

3. Správny vzor je pri podstatnom mene v možnosti: 

a) višňa  – žena               b) letec  – hrdina              c) súťaž – dlaň                  d) dedo – mesto  

            

4. Obidve podstatné mená sú v D sg. v možnosti: 

 a) maliari, pierkom                                                           b) výhercovi,  kačkou  

 c) sestru, psíkovi                                                               d) mačaťu, susedovi     

 

5. V ktorej možnosti sú všetky podstatné mená iba v strednom  rode? 

a) knieža, vajce, polená                                                         b) macko, líškou, ucho  

c) prútie, hruška, vrchy                                                          d) slnko, zlato, Janko 

 

6. V N pl. má podstatné meno správnu príponu v možnosti:            

a) dirigentovia                  b) poštári                       c)  komináry                d) husy 

          

7. V ktorej z možností je v dvojici slov všeobecné aj vlastné podstatné meno? 

a)  plagát, fľaša               b) Milka,  Myjava              c) krt, okno                  d) med, Dunčo    
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8. Správne pádové prípony nie sú v možnosti: 

a) do skoku, do smiechu                                               b) bez boja, do dvora 

c) zo stĺpa, do klobúku                                                  d) z blata, do kaluže 

 

9. Pravidlo o rytmickom krátení sa uplatňuje v možnosti: 

a) sviecam                b) v prítmí                c) z básní                  d) v tŕní 

 

10. Podstatné meno  stolár  napíš v uvedených pádoch: 

a) N pl. ..................................................            b) G sg. ....................................................... 

c) L sg. ..................................................            d) I pl. ......................................................... 

11.  V ktorej z možností sa  nenachádza  podstatné meno v I sg.? 

a) Stretol sa s dávnymi priateľmi.   

b) S novým spolužiakom si dobre rozumiem.   

c) Už ste sa stretli so šikanovaním?  

d) Sestra sa už nehrá s plyšovým medvedíkom. 

 

12. Rytmický zákon je porušený v slovách v možnosti: 

a) piesňach, básňach             b) prútie, v tŕní                c) očí, husí                d) chlebík, psík  

 

13. Doplň v slovách i / í, y / ý: 

v  ciel___, pred učiteľm___,  inžinier___, hus___ v obil___, dva chleb___,  z literatúr___, 

 ryb___ , s holubm___, sme víťaz___, v líst__, s dievčatam___, ku školníkov___ . 

 

14. Označ nesprávne určené gramatické kategórie a vzor podstatných mien z vety:  

Vietor preháňal po oblohe mračná a rozhadzoval lístie . 

a) vietor – mužský rod neživotný, sg., N, dub 

b) po oblohe – ženský rod, sg., L, žena 

c) mračná – ženský rod, sg., N, dievča    

d) lístie – stredný rod, sg., A, vysvedčenie 
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15. Daj slovo v zátvorke do správneho tvaru. 

Komu niet (rada)....................... , tomu niet (pomoc) ................................ .  

Bez (práca).............................. nie sú (koláč) .......................................... . 

Kto nemá v (hlava) ..............................., má v (päta)  ..................................... . 

 

16. Vo vete Dievčatá i upratovačky šantili s mačičkou a malým mačaťom. sa podľa vzoru 

žena skloňujú obe podstatné mená v možnosti: 

 

a) dievčatá, mačaťom                                                               b) mačaťom, mačičkou  

c) upratovačky, mačičkou                                                        d) upratovačky, dievčatá 

 

17.  V prvej lavici sedí  Dáša s a Táňou.  

V uvedenej vete sa všetky podstatné mená skloňujú podľa vzoru ................................... . 

 

18. V I pl. je správne napísané slovo v možnosti: 

a) so ženamy                                                                        b) so ženami                   
c) zo ženami                                                                         d) zo ženamy 
 

19. V ktorej z možností sa všetky podstatné mená skloňujú podľa vzoru chlap? 

a) jeleň, sudca, plač     
b) dom, režisér, medvede  
c) huslista, pilot, dedo 
d) lekár, brat, strýko   
 

20. V ktorej z možností je správny pravopis? 

 a) v lísti, s dievčatámi 

 b) od húsata, zo srdc  

 c) na pleciach, so svedomím   

 d) od stehlíkou,  v krový 
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SJ 5. ročník    PL č. 2  →  Opakovanie TC-  podstatné mená 

1. Doplň správny tvar slova NOHA: 

Večer ma boleli ________ . S boľavými__________ som bol u lekára. Na pravej  

_________ mám modrinu. Ľavú _________ mi dali do gypsu. Z ľavej ________ 

mi zložia gyps až o mesiac. O svojich ____________ som veľa rozmýšľal. Pravej _________ pomôže 

cvičenie. Bez zdravých _________ sa ťažko pohybuje. 

2. Vyskloňuj slová: ruka, murár 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Daj slová do čísla a pádu podlľa zátvorky: 

koleso (pl., L)__________ , stolička (sg., G)_________, pole (sg., L)_____________ , 

nos (pl., N)____________, kôš (sg., L)___________ , potápač (pl., N)____________ , 

tenista (pl., G) ___________, dyňa (sg, L)_________, korenie (sg., I)______________, 

húsa (pl., D)_________, zbabelosť (pl.,G)___________, tvár (pl., I)_______________,  

päta ( pl., G) _______, čerešňa (pl., G) _____________, predajca ( sg., D) ______________ . 

4. Doplň tabuľku 

 základ. tvar rod číslo pád životnosť vzor Inštrument. 

mn. čísla 

do obuví 

 

       

susedom 

 

       

predajcov 

 

       

o hlave 

 

       

kúzlam 

 

       

šteňaťu 
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5. V ktorom rode  podstatných mien určujeme kategóriu životnosti (životné/neživotné) ? 

 

...................................................................................................................................................... 

6.  Práca s textom 

 

    Alica v krajine zázrakov 
 

 „Popoludní sa v parku pri jazierku ozýval bzukot včiel a nadmieru dôležité, ale 

nudné slová, čo sa vznášali pod konárom, na ktorom sedela Alica. Vážna slečna  

sestra jej čítala z učebnice dejepisu. Alica sa mračila. Knižky bez obrázkov ju 

nebavili. A tak začala snívať o krajine plnej divov, kde by knižky mali obrázky 

a všetko by bolo celkom inak.“  

 

Úlohy 1 -  8 sa vzťahujú k vyššie uvedenému textu 
 

1. Vypíš z textu ukážky vlastné podstatné meno. 

 

2. V akom páde sa nachádza vlastné podstatné meno v tejto ukážke? 

 

3. Označ tú možnosť, v ktorej je podstatné meno ženského rodu: 

            A/ v krajine                                    B/ bzukot 

            C/ popoludní                                  D/ nevyhovuje žiadna možnosť  

 

4. Označ tú možnosť, v ktorej je podstatné meno mužského rodu: 

            A/ slečna            B/ učebnice            C/ jazierko              D/ obrázkov 

 

5. V podčiarknutej vete vyhľadaj podstatné mená a urč ich životnosť. 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

6. Z poslednej vety vypíš všetky podstatné mená a urč v nich rod a vzor. 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

7. Vo vete : „Alica sa mračila.“ sa nachádza nasledovné podstatné meno s týmito 

gramatickými kategóriami: 

A/ Alica, vlastné podstatné meno, ženský rod, Sg., A, ulica 

B/ Alica, vlastné podstatné meno, ženský rod, Sg., N, ulica 

C/ Alica, všeobecné podstatné meno, ženský rod, Sg., G, ulica 

D/ Alica, všeobecné podstatné meno, ženský rod, Sg., N, ulica 

 

8. Aký vzor podstatného mena sa nachádza v prvej vete? 

A/ srdce               B/ ulica                C/ dub                    D/ dievča 
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Pracovný list LV 5. ročník             

Opakovanie TC  bábkové divadlo, filmová a televízna rozprávka                                                                              

1)  Ako sa nazýva?  

a/ prvé uvedenie divadelnej hry ................................................................... 

b/ posledné uvedenie divadelnej hry ........................................................... 

c/ opakované uvedenie divadelnej hry ....................................................... 

d/ uvedenie divadelnej alebo bábkovej hry na scéne divadla ................................. 

 

2) Nájdi správne dvojice:  

a/ maňuška ..........  A/ bábka vedená zospodu na paličkách 

b/ marioneta ........              B/ bábka vedená zhora na nitkách  

c/ javajka .........           C/ bábka vedená zospodu na prstoch 

 

3) Priraď názvy diel k menám:  ( k malému písmenu priraď veľké písmeno)    

 

a/ Perinbaba     ...........                       A/ Jevgenij Speranskij 

           b/ Zbojník Jurko ........                          B/ Juraj Jakubisko 

           c/ Krása nevídaná  ........                    C/ Viktor Kubal 

 

4) Vysvetli  pojmy:   

 

a/animácia ................................................................................................................. 

            b/ divadelná hra ........................................................................................................ 

            c/ scenár ..................................................................................................................... 

            d/ monológ ................................................................................................................ 

            e/ dialóg ..................................................................................................................... 

 

5) Čo je hlavnou náplňou  práce?   

      a /režiséra .......................................................................................................................... 

      b/ dramaturga ................................................................................................................... 

      c/scenáristu ........................................................................................................................ 

    d/ bábkoherca .................................................................................................................... 

6) Čo nájdeš na:  

a/ pravej strane scenára  ...................................................................................... 
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b/ ľavej strane scenára  

............................................................................................................................ 

7) Divadelná hra Nevídaná Krása je o tom:   

             a/ ako cárovič Ivan neposlúchal rodičov 

             b/  ako sa mládenec Čepeľ stal cárom 

             c/ ako cárovič Ivan prekonával prekážky, kým získal dievčinu, Nevídanú   

                  Krásu, za ženu. 

 

8) Uveď  po 2 príklady na :  

     a/  hranú filmovú  rozprávku ......................................................................................... 

     b/ animovaná filmovú  rozprávku................................................................................. 

 

9) Bábková hra sa člení na:   

          a/  odseky a kapitoly                       b/  dejstvá a obrazy      

          c/ monológy a dialógy                   d/  kulisy a kostýmy 

 

 10) Najstarším profesionálnym bábkovým divadlom na Slovensku je:   

        ................................................................................................................................... 

11)  Doplň chýbajúce údaje:  

Divadelná hra je _________________________ dielo určené na realizáciu na 

_______________________ scéne.  Základom je ______________________________________ 

literárny text, ktorého hlavným znakom sú __________________________________ postáv 

– dialogizovaná reč. Divadelná hra môže mať podobu ___________________________ , 

________________________ alebo _________________________ hry. 

 

12)  Podľa akej rozprávky vznikol film Perinbaba  a kto jeho režisérom?   

 

podľa rozprávky :  .......................................... režisér filmu : ............................................ 

 

13)  Napíš tri ľubovoľné informácie o Viktorovi Kubalovi.  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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SJ 5. ročník   Pravopisné cvičenia (doplňovacie diktáty) 

PC č.1 

Chrípka sa poh__buje vo vzduchu počas celého roka. Najčastejšie sa však 

v__sk__tuje v jesenných a z__mných mesiacoch. Je to nákazlivé v__rusové 

ochorenie. Prejavuje sa horúčko__, bolesťo__ hlav__ a nevoľnosťam__. 

Najr__chlejšie sa šír__ pri kašl__ a kýchan__. Treba si dôsledne um__vať 

ruk__. Je veľm__ dôležité, aby chorí zostal__ doma. Pri liečen__ vraj pomáha 

siln__ m__sov__ v__var a veľa vitamíno__ v podobe ovocia a zelenin__. 

PC č. 2 

Pred pokladnico__ stoja záujemcovia o l__stk__ na koncert.  Divác__ si 

v__berajú koncert__ z bohatej ponuk__ hudobného festivalu. V programe sú 

uvedené mená hudobníko__ a vystupujúci umelc__. Po klaviristov__ vystúpi 

huslista a violončelista. Medzi sólistam__ koncertov sú známe mená, napríklad 

tenorista Peter Dvorský. Organizátor__ sú odborníc__ a prežívajú pocit__ 

radost__. Na konc__ koncertu patrí potlesk aj dirigentov__. So sólistam__ sa 

divác__ lúčia kyticam__ kveto__.  Novému starostov__ prináleží pocta 

odovzdať dar__ a cen__ tvorcom. 

 

PC č. 3 

V okol__ Veľkej dolin__ sú krásne les__. Strom__ sa v nich pretekajú, ktorý 

z nich v__rastie  v__ššie. Tieto pretek__ trvajú niekedy aj vyše sto rokov. 

Nemožno sa potom diviť, že jedle, dub__ a buk__ sú tam také v__soké, že sa 

v nich priam  zach__távajú  oblak__.  Dub mal kdesi zhora dieru, lebo každej 

jar__ v__lietali z neho mladé vtáčatá. Niekedy to bol__ škorce. Stalo sa, že aj 

ďatle sa rozletel__ z jeho konáro__ do bl__zkeho  lesa. Raz sa v ňom zahniezdil 

aj dudok,  ktorému sa podarilo šťastne v__viesť svoj drobizg do sveta. 

PC č. 4 

Bl__ži sa koniec zim__. V povetr__   už cítiť príchod jar__.  Pr__leteli  prvé 

vtáčik__  a opravujú poškodené hniezda.  Na oblohe sa v  kŕdl__  hus__  objavili 

i divé kačk__.  Pod balkónm__čakajú  opustené hniezda na lastov__čk__. 

V krov__ šantia s__kork__ a  spevavé  vtáčik__. Pod  líst__m  sa  ukr__vajú 

dier__ m__š__.  Pastier__  vedú býk__ na  reťaz__.  Záhradkár__ majú  

plné  ruk__ povinnost__.  Str__hajú stromček__ i vinič s púčikm__.  

V prítm__  izb__ si potom pochutnávajú na teplej večer__.  
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PC č. 5 

Mraz__ pominuli a v povetr__ cítiť jar.  Posledné kryštálik__ snehu sa menia na 

kvapôčk__  vod__. V horách splynú s potokm__   a valia sa dolinam__ 

nespútano__rýchlosťo_ .  Snežienk_  v prítm__ kríko_skláňajú  biele hlávk_    

k zem__ . Vták__si zobáčikm__  opravujú hniezda  v  korunách stromo__.  

Kvapôčk_   ros__ miznú pod lúčm__ slnka. Z jar__ sa tešia i lesné zver_ . Na 

poliach  ľudské  ruk__  s láskou kladú do pôd__  semená. Všetci sme s 

 úsmevom na tvár__ svedkam__ tejto nádher__ .  Aj  m__  z nej čerpáme nové 

sil__. 

 

PC č. 6 

Ťa__ké  oblak__ pokr__val__ nebo sivou plienko__ a pod nimi čupel__ les__. 

Vietor sa po nich preháňal ako po ob__l__. Bol__ sme na končiar__ vrchu. 

Pchal__ sme sa pomedzi husté smreč__n__. Suché  konáre nám driapal__ šat__ 

a zanechával__ stop__ aj na tvár__. Prešl__ sme v__sokými bralam__. 

Pust__l__ sme sa hore skalam__. Zablatil__ sme si ruk__, lakte i noh__. Po 

chvíl__ sme sa vymotal__ __ leso__ a prešl__ sme do kosodrevin__. V povetr__ 

bolo cítiť vôňu vl__kej zeme. Vo v__ške sme zazrel__ divé hus__. 

PC č. 7 

zdravé  zub__, s metličkam__, dve letušk__, hľadal v učebnic__, o našom 

ujov__, hrubé spis__, so zdrav__m, z váz__ sa vylialo veľa vod__, stretli sa 

dvaja horár_, tykám riaditeľov__, v sol_ sa našlo zlato, na zem__, so svojím 

svedom__m, otravovali nás os__, veľké strom__, od jar__  do zim__, bojím sa 

včel__, mám ťa na starost__, v mojom pohár__, váži tri kilogram__, rozprávam 

o otcov__, dve hus__, zo slam__, vysoké mrakodrap__, železné podkov__ , 

jednotk__ na  v__ svedčen__, robí na pol__ , dve budov__, srdce na dlan__, 

červené dom__, točí sa okolo vlastnej os__,  ryb__ v mor__, ísť na  v__let 

loďo__ .  
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SAMOŠTÚDIUM 

Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Predmet: Nemecký jazyk 
Trieda:  5.A, 7.B, 7.C, 7.D 
 
 
1. MODUL  2/ LEKTION 1   

Nová slovná zásoba k téme WOHNEN – BÝVANIE  (Príloha č. 1,2) 

Žiaci si postupne naštudujú slovnú zásobu. Nemusia všetky slová, ale tie, ktoré budú považovať za 

najdôležitejšie.   

 

1. Poznámky do zošita  

M2/L1 Das Haus von Familie Weigel   

Určitý, neurčitý člen a osobné zámeno. 

Určitý člen Neurčitý člen zápor Osobné zámeno 

Der  ein kein er 

Ten nejaký žiadny on 

Die  eine keine sie 

tá Nejaká  žiadna ona 

Das  ein  kein es 

to nejaké žiadne ono 

 

To znamená,  

že ak je člen slovíčka DER GARTEN– Nemci majú  ten záhrada a my to musíme rešpektovať!!!   
Vtedy používame  - nejaký – ein, žiadny – kein, on- er – podľa tabuľky!!! 
 
že ak je člen slovíčka DIE KŰCHE – Nemci majú tá kuchyňa  a my to musíme rešpektovať!!!  
 Vtedy používame  - nejaká – eine, žiadna – keine, ona- sie – podľa tabuľky!!! 
 
že ak je člen slovíčka DAS KINDERZIMMER – Nemci majú to izba a my to musíme rešpektovať!!!  
Vtedy používame  - nejaké – ein, žiadne – kein, ono- es – podľa tabuľky!!! 
 

2. Práca s učebnicou 
- prečítať si v učebnici s. 44, 45, (samozrejmosťou je práca so slovníkom, alebo slovnou 

zásobou k téme v učebnici – nájdete ju v pracovnom zošite na strane  52-54). 

- do zošita napísať, čo patrí k sebe 45/3, 

- napísať si min. 4 otázky a odpovede podľa textu pri obrázkoch, napr. 

 

 Wie ist die Küche?  

 Die Küche ist klein, aber praktisch.  – Sie ist klein, aber praktisch.  

3. Pracovný zošit 

Strana 29/1,2 a s. 30/3 

4. Video https://www.youtube.com/watch?v=nl7qa4ewjNQ 

Pozrieť si aj viackrát. Lepšie je naštudovať si predtým slovnú zásobu. 

https://www.youtube.com/watch?v=nl7qa4ewjNQ
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2. Poznámky do zošita 

 

MöBEL.  NÁBYTOK. 

WAS IST DAS? ČO JE TO? 

 

Das ist ein Tisch.  To je nejaký stôl. 

 Er ist neu.  On je nový.   

 

Takto si napíšte do zošita min. 5 príkladov z učebnice na strane 46, 47. Niečo podobné je aj 

cvičenie 47/8 

3. Pracovný zošit strana 30/4 

4. Video  https://www.youtube.com/watch?v=Rm5v_L3oTeM 

https://www.youtube.com/watch?v=fH56xH2mA5c 

https://www.youtube.com/watch?v=RV7wdAFR5N0 

Odporúčam pozrieť si videá a nahlas opakovať slovíčka, učenie pôjde samo  

 

Príloha 1 

 

WOHNEN Bývanie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rm5v_L3oTeM
https://www.youtube.com/watch?v=fH56xH2mA5c
https://www.youtube.com/watch?v=RV7wdAFR5N0
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SLOVESÁ – VERBEN 
1. Wohnen   bývať 
2. Kaufen    predať 
3. Verkaufen   predať 
4. Verdienen  zarobiť 
5. Suchen  hľadať 
6. Finden   nájsť 
7. Ausziehen  odsťahovať sa 
8. Einziehen  nasťahovať sa 
9. Unterbringen  ubytovať 
10. Einrichten  zariadiť 
11. Vermieten  prenajať 
12. Mieten sich  prenajať si 
13. Klingeln  zvoniť 
14. Tapezieren  tapetovať 
15. Renovieren  renovovať 
16. Ausmessen  vymerať 

PRÍDAVNÉ MENÁ – ADJEKTIVE 
17. Hell   svetlý 
18. Dunkel   tmavý 
19. Praktisch  praktický 
20. Gemütlich  útulný 
21. Nützlich  užitočný 
22. Klein   malý 
23. Gross   veľký 

DER 
24. Stadtteil  mestská časť 
25. Abstellraum  sklad 
26. Hobbyraum  hobby miestnosť 
27. Wohnblock  panelák 
28. Mieter   nájomník 
29. Nachbar  sused 
30. Keller   pivnica 
31. Dachboden  podkrovie 
32. Balkon   balkón 
33. Zweite Stock  druhé poschodie 
34. Briefkasten  schránka 
35. Zaun   plot 
36. Flur   chodba 
37. Bewohner  obyvateľ 
38. Garten   záhrada 
39. Hausmeister  domovník 
40. Aufzug   výťah 
41. Lift   výťah 
42. Gast   hosť 
43. Besuch  návšteva 
44. Strom   energia 
45. Quadratmeter   m2 
46. Haushalt  domácnosť 

47. Bau   stavba 
48. Innenhof  vnútorný dvor 

DIE 
49. Wohnung  byt 
50. Möbel   nábytok 
51. Klingel   zvonček 
52. Veranda  veranda 
53. Mauer   múr 
54. Küche   kuchyňa 
55. Haustür  vchodové dvere 
56. Wohnungsanzeige inzerát o bývaní 
57. Garage  garáž 
58. Terrasse  terasa 
59. Treppe   schodisko 
60. Nachbarin  suseda 
61. Villa   vila 
62. Aussicht  výhľad 
63. Lage   poloha 
64. Toilette  toaleta 
65. Heizung  kúrenie 
66. Speisekammer špajza 
67. Einrichtung  zariadenie 
68. Diele   predsieň 
69. Immobilien  nehnuteľnosti 
70. Siedlung  sídlisko 

DAS 
71. Haus   dom 
72. Erdgeschoß  prízemie 
73. Schlafzimmer  spálňa 
74. Viertel   mestská štvrť 
75. Wohnzimmer  obývačka 
76. Kinderzimmer  detská izba 
77. Arbeitszimmer pracovňa 
78. Badezimmer  kúpeľňa 
79. Bad   kúpeľňa 
80. Gas   plyn 
81. Esszimmer  jedáleň 
82. Untergeschoß  suterén 
83. Wohnen  bývanie 
84. Dach   strecha 
85. Reihenhaus  radová zástavba 
86. Doppelhaus  dvojdom 
87. Klo   záchod 
88. Gästezimmer  hosťovská izba 
89. Wasser  voda  
90. Gebäude  budova 
91. Hochhaus  výškový dom 
92. WC   WC 
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Príloha č. 2 

 

MöBEL - NÁBYTOK 

 

DER 

1.  Tisch Stôl 

2.  Nachttisch Nočný stolík 

3.  Stuhl Stolička 

4.  Teppich Koberec 

5.  Schrank Skriňa 

6.  Kamin Kozub 

7.  Kerzenständer Svietnik 

8.  Vorhang Záves 

9.  Sessel Kreslo 

10.  Bücherschrank Polica na knihy 

11.  Hocker Malá stolička 

(bez operadla) 

12.  Ascher Popolník 

13.  Boden Podlaha 

14.  Kühlschrank Chladnička 

15.  Herd Sporák 

16.  Topf Hrniec 

17.  Blumentopf Kvetináč 

18.  Spiegel Zrkadlo 

19.  Briefkasten Poštová 

schránka 

20.  Spion Priezor - 

kukátko 

 

DAS 

21.  Sofa Pohovka 

22.  Regal Regál 

23.  Bett Posteľ 

24.  Einzelbett Jednoposteľ 

25.  Doppelbett Dvojposteľ 

26.  Etagenbett Poschodová 

posteľ 

27.  Bild Obraz 

28.  Poster Plagát 

29.  Radio Rádio 

30.  Fenster Okno 

31.  Rollo Roleta 

32.  Kissen Vankúš 

33.  Klopapier WC papier 

34.  Toilettenpapier WC papier 

35.  Waschpulver Prací prášok 

36.  Bügelbrett  Doska na 

žehlenie 

37.  Telefon Telefón 

38.  Handtuch Uterák 

39.  Waschbecken Umývadlo 

DIE 
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40.  Schublade šuplík 

41.  Matratze Matrac 

42.  Hängematte Hojdacia sieť 

43.  Lampe Lampa 

44.  Tischlampe Stolná lampa 

45.  Stehlampe Stojatá lampa 

46.  Nachttischlampe Nočná lampa 

47.  Wandlampe Nástenná lampa 

48.  Hängelampe Luster 

49.  Wand Stena 

50.  Säule Stĺp 

51.  Decke Strop, deka  

52.  Vase Váza 

53.  Blume Kvet 

54.  Tapete Tapeta 

55.  Steckdose El. Zásuvka 

56.  Kommode Komoda 

57.  Waschmaschine Práčka 

58.  Nähmaschine Šijací stroj 

59.  Dusche Sprcha 

60.  Waage Váha 

61.  Tür Dvere 

62.  Matte Rohožka 

63.  Stufe Schod 

64.  Treppe Schod 

65.  Pflanze Rastlina 

66.  Garderobe Šatňa 

67.  Leuchte svetlo 
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DEJEPIS 5A   17.3.2020 

Sťahovanie  ľudí  - vysťahovalectvo (str. 51) 

V 3.-7.storočí prebehlo v Európe veľké sťahovanie národov. Ľudia sa sťahovali 

kvôli rôznym dôvodom  :  kvôli nerastným surovinám, kvôli potrave, kvôli 

územiu, úrodnejšej pôde, prístupu k moru, za prácou. 

Ktoré národy sa sťahovali ? 

SLOVANIA -z pravlasti Ruska (medzi riekami Dneper a Visla) do strednej, 

západnej a južnej Európy. 

VIKINGOVIA - zo Škandinávie do oblastí Grónska, Ameriky a dnešného 

Francúzska. 

VIZIGÓTI - prišli z Ázie a napadli a zničili Rím (v roku 410 n.l.). 

Európania neskôr v 15.storočí  hľadali novú cestu do Indie západným smerom, 

a pritom objavili Ameriku (1492- moreplavec Krištof Kolumbus) . 

Čoskoro sa do Ameriky sťahovali tisíce ľudí (za prácou, za lepšími 

podmienkami pre život.) Vytláčali pôvodných obyvateľov Ameriky – Indiánov. 

                       Vysťahovalectvo Slovákov do Ameriky (str. 52) 

Dejepis -5.A                                                                          19.3.2020 

V 19.-20 storočí sa z Rakúsko -Uhorska vysťahovali Slováci do USA za prácou. 

Bolo ich vyše 100 000. Emigrovali celé rodiny a usídlili sa hlavne v Kanade a na 

východnom pobreží USA. 

Slováci tam pracovali v ťažkých pozíciách : drevorubači, baníci, na stavbe 

mrakodrapov a na stavbe železníc. 

Slováci si tam zakladali školy, spolky a kostoly atď. 

Ďalším národom, ktorí sa vysťahoval do USA boli  ÍRI. Tých sa vysťahovalo 

takmer milión obyvateľov. Vyhnal ich z Írska hladomor. 

Európania asi pred 200 rokmi začali osídľovať Afriku. (hlavne Francúzi 

a Angličania) a zakladali si tam kolónie. Podrobili si africké obyvateľstvo 

a z nich sa stali otroci, ktorí pracovali pre Európanov (stali sa lacnou pracovnou 

silou). Pracovali v baniach, na plantážach, na poliach 
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Kováčik (SJL, INF) 

 

Informatika (od 16. marca do 20. marca 2020) 

 

5. ročník (5. A, 5. B) 

 

Test cez portál ALF 

zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato (bez hesla)→ výber triedy → meno 

žiaka 

(bez hesla) 

Test: Hardvér a softvér 

 

TELESNÁ VÝCHOVA 

https://www.youtube.com/watch?v=00SvNlntK-E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fvflv6270J0 

 

NÁBOŽENSTVO 

Velkonočný príbeh 

V nedeľu ráno, tri dni potom, čo bol Ježiš ukrižovaný, sa ženy vydali k hrobu s vonnými masťami. 

Chceli nimi potrieť jeho mŕtve telo. 

 

Keď prišli k hrobu, uvideli odvalený kameň. Veľmi sa naľakali, pretože pri hrobe uvideli stáť muža 

v oslnivo bielom oblečení. Bol to však anjel a povedal im: „Nebojte sa! Viem, že hľadáte Ježiša. 

Nie je tu. Vstal z mŕtvych! Bežte a povedzte o tom jeho učeníkom.“ 

 

Anjel ešte odkázal učeníkom, aby sa vydali do Galileje, tam sa stretnú s Ježišom. Ženy sa rozbehli 

naspäť do mesta a všetko učeníkom s radosťou povedali 

 

Učeníci si najprv mysleli, že si ženy vymýšľajú a nechceli ich slovám uveriť. 

 

Napriek tomu sa nakoniec Peter a Ján rozbehli k hrobu, aby sa na vlastné oči presvedčili. Ján bol 

rýchlejší, ale do hrobu zatiaľ iba nakukol. Až keď pribehol i Peter, vstúpili spolu dovnútra a 

uvideli, že ženy hovorili pravdu. Uvideli iba zložené plátno a šatku, do ktorých bolo zabalené 

Ježišovo mŕtve telo 

 

Peter a Ján sa vrátili k ostatným učeníkom a potvrdili im, že všetko, čo im ráno ženy povedali, je 

pravda. Napriek tomu boli učeníci plní strachu. Báli sa ľudí, ktorí dali Ježiša ukrižovať, aby 

neublížili aj im. Preto boli schovaní v dome a pre istotu si i zamkli dvere. 

Určite premýšľali a hovorili si o udalostiach, ktoré prežili. Keď nastal večer, učeníci sa v jednu 

https://www.youtube.com/watch?v=00SvNlntK-E
https://www.youtube.com/watch?v=Fvflv6270J0
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chvíľu veľmi naľakali. 

 Napriek tomu, že dvere boli zamknuté, stál medzi nimi Ježiš. Povedal im: „Pokoj vám!“ 

Učeníci si najprv mysleli, že je to duch a báli sa, ale Ježiš ich presvedčil, že medzi nimi stojí živý 

a opravdivý 

 

Potom im vysvetlil, čo všetko znamenajú udalosti, ktoré sa v posledných dňoch stali a vysvetlil im, 

že to všetko je súčasťou Božieho plánu na záchranu všetkých ľudí. Prisľúbil im tiež  ako posilu 

Ducha Svätého. 

 

Potom od nich Ježiš zase odišiel. Jeden z apoštolov, Tomáš, medzi nimi v tú chvíľu nebol. Keď sa 

vrátil, učeníci mu o všetkom rozprávali. Hovorili: „Videli sme Pána.“ On im ale vôbec neveril a 

povedal: „Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a pokiaľ do nich nevložím prst a svoju 

ruku do rany v jeho boku, neuverím.“ 

 

Za týždeň boli zase všetci učeníci spolu v miestnosti a Ježiš k nim opäť vošiel cez zatvorené dvere 

a povedal: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáša, aby vložil  do jeho rán ruku a povedal mu: 

„Nepochybuj a ver!“ Tomáš uveril a povedal: „Pán môj a Boh môj!“ 

 

Behom nasledujúcich dní sa Ježiš ďalej stretával s   

    učeníkmi. Keď uplynulo skoro šesť týždňov, stretol sa  Ježiš so svojimi jedenástimi učeníkmi na 

hore, ktorú im k stretnutiu určil. Tam im povedal: „Je mi daná všetka moc na nebi i na zemi. 

Choďte do celého sveta a všetkým ľuďom prinášajte dobrú správu o tom, že každému, kto sa 

obráti a uverí vo mňa, budú odpustené jeho viny. Krstite ich  v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 

a učte ich všetko, čo som vám prikázal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


