
5A SAMOŠTÚDIUM 20.4.-24.4.2020 

ANJ Mg. Monika Kubrická  20.4.-24.4.2020 

1.hodina Workbook 

-str.43 - Progress review – cv.6,7,8 

-slovná zásoba U5 – jedlá a nápoje (podľa slovníka vo Workbook sa učiť slovíčka k novej lekcii) 

2.hodina Workbook + Student´s Book 

-online – opakovanie slovnej zásoby z predchádzajúceho ročníka, jedlo, ktoré mám a nemám rád, 

jedlo v školskej jedálni – SB str.52/2, str.53/5,6 

-gramatika – počítateľné a nepočítateľné podst.mená, SOME/ANY/A/ AN/ MUCH/MANY 

3.hodina Workbook + Student´s Book 

-slovná zásoba U5 – jedlá a nápoje (podľa slovníka vo Workbook sa učiť slovíčka k novej lekcii) 

-SB str.52-53 – School Food – prečítať si text a do zošita napísať vhodné slovo, ktoré by ste podčiarkli 

4.hodina Student´s Book + Workbook 

-SB str.55/cv.4,5 – precvičiť si používanie some, any, much, many, a lot of...... 

-WB str.44/ cv.1,2 – vocabulary  

Prácu za celý týždeň prosím odfotiť a poslať na mail ako predtým, aby som vedela ako pracujete. 

Väčšine žiakov patrí veľká pochvala, všetko odovzdajú, prezentácie sú veľmi pekne spracované 

a ostatných prosím, aby mi to čo najskôr poslali. 

AK JE ČOKOĽVEK NEJASNÉ, CHCETE NIEČO KONZULTOVAŤ, VYSVETLIŤ poprosím kontaktovať ma na 

mail, ktorý už máte kubrickam@gmail.com . 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ  

 

Matematika  5.A      od 20. 4. 2020 do 24.4.2020 

Nová téma: Stredovo a  osovo súmerné útvary.  Dve  prezentácie s výkladom nového učiva  

nájdete na www.bezkriedy.sk  . Okrem prezentácií na danej stránke budete mať  2 

poracovné listy, kde si osovú a stredovú súmernosť precvičíte.  Vypracované pracovné listy 

odfoťte a pošlite cez Viber, Messenger, alebo do správy na „bez kriedy“. ( t.č. 0903326742) 

Ak  sa niekto potrebuje niečo opýtať,  napíšte mi na mail   blukacikova@centrum.sk   ja 

vám  rada odpoviem.  
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Samoštúdium  SJL   ( týždeň 20.4. - 24. 4. 2020) 

Trieda:  5. A 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

__________________________________________________________________________ 

Ahojte,  piataci, ďakujem za práce, ktoré ste  mi poslali. Niektorí poslali opis domáceho 

miláčika, iní písali o svojom dennom režime. Prezentácia z literatúry - Povesti z nášho 

regiónu alebo Hrady a zámky nášho kraja bola dobrovoľná úloha. Teší ma, že mnohí ste 

urobili aj tú. Viacerým som už poslala spätnú väzbu, čítam vaše práce postupne. Sú však aj 

žiaci, od ktorých ešte nemám spätnú väzbu, neposlali mi žiadne svoje práce. Preto ich prosím, 

aby tak urobili tento týždeň. Niektorí mi svoje práce naskenovali priamo zo zošita, niektorí  

ich prepísali zo zošitov do Wordu. Ďakujem veľmi pekne.  

Jazyková zložka 

V tomto týždni budeme pokračovať v prídavných menách. Pred dvomi týždňami sme sa 

venovali ich základnej charakteristike a deleniu.  

Cvičenie 1  Doplňte do viet prídavné meno. 

Bunda, ktorá je vyrobená z kože je .................................  . Vlak, ktorý premáva v noci je 

............................ .   Kefka, ktorou si čistíme zuby je ................................. . Bylina, ktorá lieči  

je  ..................................... . Tvár, na ktorej sú pehy je ............................... . Koláč, v ktorom 

sú hlavnou surovinou jablká je   ......................................... .   

Aký druh prídavného mena si doplnil do viet?  ................................................ .  

Cvičenie 2   Podstatné mená spojte s vhodnými prídavnými menami. Rod prídavných   

                    mien prispôsobte podstatným menám.  

                     voda, konár, ,bicykel, noc, vlasy, dom, mama, obraz 

                     nový, veľký, láskavý, suchý, hlboký, krátky, zaujímavý, tmavý 

Aký druh prídavného mena si spájal s podstatným menom ?  .............................................. . 

Cvičenie  3  K prídavným menám doplňte  zaujímavé prirovnanie. 

bledý ako ............................................. ,  rýchly ako ...............................................,   

vysoký ako ............................................,  čierny ako .................................................,  

ťažký ako ...............................................,  tučný ako .................................................. 

Zapamätajte si!  V prirovnaní pred spojkou  ako nepíšeme čiarku.  

 

Z učebnice SJ (červenej)  ÚSTNE  urobte cvičenie 6a) +6b) na str.  94  

 



Z pracovného zošita Hravá slovenčina pre 5. ročník si vypracujte cvičenia 5, 6 na str. 45, 

cvičenie 7 B zo str. 46.  Cvičenia sú zamerané na akostné a vzťahové prídavné mená.   

 

Skloňovanie prídavných  mien  -  poznámky si napíšte do zošita   

Prídavné mená sú ohybný slovný druh, ohýbame ich skloňovaním. Skloňujeme ich  

podľa vzorov: pekný, cudzí, páví, matkin a otcov.  

 

Vzor pekný 

Podľa vzoru pekný skloňujeme akostné a vzťahové prídavné mená zakončené pred pádovou 

(ohýbacou) príponou na tvrdú a obojakú spoluhlásku. Napríklad: dobrý, milý, sivý, 

pudingový, železný, veľký..... 

 

Pravopis 

 

 V N plurálu sa píše –  i/ -í ( napr. pekní chlapci, dobrí rodičia, mladí ľudia....) 

 V I plurálu sa píše – i ( napr. peknými chlapcami, dobrými rodičmi, mladými  

                                        ľuďmi...) 

 Vo všetkých ostatných tvaroch sa píše – ypsilon (y) ! 

 Pri skloňovaní prídavných mien podľa vzoru pekný sa dodržiava rytmický zákon, t. z. 

gramatická prípona sa kráti, ak je pred ňou dlhá slabika ( napr. krásny, smiešny, biely). 

 V ženskom rode je prípona – ej vždy krátka ( napr. peknej, milej, dobrej) 

 V spojení so zvieracími podstatnými menami sú možné dva tvary:  

dobré psy – tie – vzor dub                     dobrí psi – tí – vzor chlap ( pri zosobňovaní)  

            Sused má poľovnícke psy.                    Správali sa ako zúriví psi.      

Skloňovanie vzoru pekný – tabuľka ( pozri učebnicu SJ str. 99) 

Vzor cudzí 

Podľa vzoru cudzí skloňujeme akostné a vzťahové prídavné mená, ktoré majú pred pádovou 

príponou  mäkkú spoluhlásku. Napríklad: horúci, svieži, domáci, rýdzi, skladací, včerajší..... 

Podľa  vzoru cudzí skloňujeme aj tvary prídavných mien v 2. a 3. stupni ( napr. horší, lepší, 

krajší, menší....)  Poznámka: Stupňovanie budeme preberať v nasledujúcich týždňoch.  

Podľa tohto vzoru skloňujeme aj prídavné mená utvorené príponou – ací, od zvieracích 

podstatných mien (napr. husací) 

 

Pravopis 

 

 V každom tvare vzoru cudzí je mäkké i, nikde  nie je ypsilon (y)! 

 Platí rytmický zákon ( svieži, horúci, domáci). 

 

Skloňovanie vzoru cudzí – tabuľka ( pozri učebnicu SJ str. 101) 

 



Gramatické kategórie prídavných mien 

Pri prídavných menách rovnako ako pri podstatných menách určujeme gramatické kategórie:  

rod, číslo, pád. Vzor nie je kategória!  

 

 rod - mužský, ženský, stredný  ( múdry, múdra, múdre....) 

 číslo - jednotné = singulár, množné = plurál 

 pád -N, G, D, A, L, I 

 

Prídavné meno sa s podstatným menom zhoduje v rode, v čísle a v páde.  

Napr. múdry žiak – mužský rod, singulár, N  

 

            Druh prídavného mena – akostné, vzťahové, privlastňovacie  ( pozri poznámky    

                                                                                                                z minulého týždňa)  

 

Aby ste nezabudli podstatné mená – urobte si opakovací test v programe ALF  

Pošlite mi, prosím, mailom  vypracovanie  z minulého týždňa – PL Múdra hlavička pre 

šikovných piatakov  na adresu → sedmiriam6.a@gmail.com  (fotografiu vypracovania 

v zošite alebo vpisovanú verziu ( ak ste si PL vytlačili a vpisovali doň), aby som mala spätnú 

väzbu, ako sa vám darilo).  Ďakujem. 

 

Literárna výchova 

 

            Opakovanie TC – Povesti  

 

Vráťte sa k poznámkam, ktoré ste si mali napísať do zošita z literatúry   

 a  k ukážkam povestí, ktoré ste si  neprečítali.  

 

Z prac. zošita Hravá literatúra  5  ste  si mali minulý týždeň urobiť  str. 56 – 57→ 

Opakovanie – test  ( 10 otázok z TC Povesti)  Skontrolujte si odpovede. 

 

                   PZ – str. 56-57  Opakovanie - test  → správne odpovede 

                 

                 1. b  2. a   3. b  4. d  5. c  6. d  7. a  8. c  9. d  10. b 

 

V programe Alf si na zopakovanie urobte  test  Povesti 5. ročník ,  test Bábkové divadlo  a test 

Podstatné mená opakovanie 

 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF                Test na portáli ALF              Test na portáli ALF 

Názov: Povesti 5. ročník        Názov: Bábkové divadlo       Názov testu: Podstatné mená opakovanie 
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GEOGRAFIA  KRAJINY TEPLÉHO PODNEBNÉHO PÁSMA 

(Dažďové lesy, savany, púšte a polopúšte) 

 

- v teplom podnebnom pásme sa vyskytujú typy krajín: 

1. Dažďové pralesy (= video 2x klik myslím, že niekedy je lepšie vidieť) 
 

 rozprestierajú sa v oblasti rovníka, v oblastiach s dostatkom tepla a zrážok 

 v dažďových lesoch majú rieky vždy dosť vody, tečú tam najvodnatejšie rieky – 

Amazon, Kongo 

 najväčšia druhová pestrosť rastlín a živočíchov 

(najmohutnejšie stromy až do výšky 50m, najnižšie poschodie stromov cca 10m pod 

nimi kríky, liany a bylinkový porast 

živočíchy: šimpanz, mravčiar, kolibrík, mamba zelená a žaba šípová, papagáje, 

leopard, jaguár, leňochod...  

 pôdy majú červenú farbu černozeme 

 ďalej od rovníka prechádzajú do tropických opadavých lesov 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_Vs9S-8fek


Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Predmet: Nemecký jazyk 
Trieda:  5.A, 7.B, 7.C, 7.D 
Termín: od 20.4.2020 – 24.4.2020 
 

Milí moji,  

dlhšie sme sa nepočuli a ja sa už na Vás veľmi teším!! Spojím sa s Vami na ZOOMe v utorok okolo 12.00-

13.00 (ešte Vám dám presne vedieť prostredníctvom skupiny). Vzhľadom k tomu, že si  potrebujem urobiť 

aj kontrolu, kto pracuje a kto nie, poprosím Vás (ak je to možné), pošlite mi odfotené zošity, pracovné listy 

a prípadne iné veci, ktoré ste robili, aby som vedela, ako sa komu z vás darí. Poprosím Vás tiež, aby ste sami 

ohodnotili svoju prácu, či robíte a ako to zvládate. 

Ak si neviete poradiť, odpovedzte na tieto otázky: 

1. Mám prístup k zadanému učivu? 

2. Mám dostatok času na štúdium? 

3. Koľko úloh sa mi podarilo splniť? 

4. Ako hodnotím svoj výkon? Robím všetko pre to, aby som splnil/a zadania? 

5. Čo som urobil/a navyše? Splnil/a som aj dobrovoľné zadanie? 

6. Čo sa mi páčilo/nepáčilo na zadaniach, materiáloch, spôsobe vyučovania a pod. 

Všetko prosím poslať na:  mikulova.annamarie@gmail.com   

Vopred ďakujem a prajem Vám krásny slnečný týždeň  vaša Deutschlehrerin Annamarie 

 

1. MODUL  2/ LEKTION 1     Téma  WOHNEN – BÝVANIE   

Opakujte si aj naďalej  slovnú zásobu a gramatiku, ktorú som poskytla počas minulých týždňov. 

V utorok sa opäť spájame prostredníctvom aplikácie ZOOM, kde budeme spoločne pracovať na 

nasledujúcich zadaniach. Link Vám zašlem prostredníctvom našej skupiny, prípadne ma kontaktujte 

na novej mejlovej adrese  mikulova.annamarie@gmail.com  

 

1. Práca s učebnicou /cvičenia prosím vypracujte do zošitov/ 
Leseverstehen 
S. 76/8 Annette beschreibt ihr Zimmer. 
 
1/ Lies den Text. Prečítaj si text. 

Beantworte diese Fragen mit dem ganzen Satz– schriftlich:/  
Odpovedz  celou vetou  na tieto otázky – písomne: 

1. Hat Annette ihr eigenes Zimmer? 

2. Was hat Annette im Zimmer? 

3. Was macht Annette im Zimmer? 

4. Ist das Zimmer  groß?  

5. Spielt Annette Gitarre? 
 
2/ Beschreib dein Zimmer. Schreib den Text in dein Heft. 

Opíš tvoju izbu a napíš text do zošita. 
 Pozn. Ak nemáš vlastnú izbičku, nevadí! Opíš mi izbu, akú by si chcel mať . 

 
DOBROVOĽNÉ!!!!!(Ak sa nudíš, poteší ma aj plánik tvojej izbičky nakreslený a popísaný na 
výkrese. V prípade, že sa veľmi veľmi nudíš, môžeš sa zahrať na architekta a vyrobiť si 3D 
maketku izby, najkrajšie práce dostanú svoje miesto v učebni nemeckého jazyka alebo vo 
vitrínke v škole.) 

2. Pracovný zošit 

s. 33 cv. 12,13,14,15  
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Vodný ekosystém 

Vodný ekosystém je životným prostredím množstva organizmov. Organizmy sú vo 

vzájomných  potravových vzťahoch a závisia od neživých zložiek. 

 

Potravový reťazec vodných organizmov 

 

Biologickú rovnováhu udržiavajú vzájomné vzťahy organizmov. 

Rozdelenie organizmov z hľadiska vzťahov v ekosystéme: 

1. Producenty – rastliny, v ktorých prebieha fotosyntéza 

2. Konzumenty -  živočíchy (bylinožravce, mäsožravce, všežravce) 

3. Rozkladače – rozkladajú telá odumretých rastlín a živočíchov (huby, baktérie) 

 

 

Znečistenie vôd vplýva na život vodných organizmov. Napríklad v znečistenej vode hynú 

raky riečne. 

 

 



Opakovanie časti vodné stavovce: (Písomne vypracovať do zošita a zaslať na mail) 

1. Z akých hlavných častí sa skladá telo rýb? 

2. Ako delíme plutvy rýb? 

3. Akú úlohu má bočná čiara u rýb? 

4. Akým orgánom dýchajú ryby? 

5. Vymenuj zmysly u rýb? 

6. Aká ryby má dve chrbtové plutvy? 

7. Aká žaba má na končatinách prísavné vankúšiky? 

8. Ako dokážeme rozpoznať užovku obojkovú? 

9. Aké skupiny živočíchov zaraďujeme medzi plazy? 

10. Aký je rozdiel medzi kŕmivými a nekŕmivými vtákmi? 

11. Ako sú prispôsobené vodné vtáky na pohyb vo vode? 

12. Ako sú prispôsobené vodné cicavce na život vo vode? 

13. Prečo si bobor vodný musí neustále obrusovať zuby? 

 

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste 

ma kontaktovali na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň  

 

 

Kováčik (INF) 

Informatika (od 20. apríla do 24. apríla 2020) 

5. ročník (5. A, 5. B) 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Opakovanie INF 
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VYV  pre 5.A,B,C,D 

Milé detičky, pripravila som si pre vás, dúfam, zaujímavú prácu. 

Téma - Zvieracie obydlia. 

Formát - A3 (na menom výkrese sa nebudete môcť vyšantiť.) 

Technika - náčrt ceruzkou HB(jemne), vyfarbiť pastelkami, vodovými farbami, kto máte doma 

giocondy (džokondy), môžete nimi. 

Zvieratká si vyberte také, aby sa vám dobre kreslili ich obydlia. Napr.: vtáčiky, rybyčky, myšky, 

krtko,... 

Zvieratká a ich obydlia budú veľké, pozadie menšie. Používajte pestré farby a nezabudnite vyfarbiť 

celú plochu. 

 Keď si zvolíte napr. vtáčika, tak nakreslíte konár, alebo časť stromu s konárom, hniezdo a 

samozrejme vtáčiky, potom pozadie. 

Môžete si pomôcť atlasmi zvierat, knihami o zvieratkách.... 

Posielam vám niekoľko ukážok vašich rovesníkov. Neobkresľovať ?!?!?!?! 

 

Prácu máte na dva týždne. 

 

 

 

Príjemné tvorenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETV pre 5.ročník 

Milí piataci, mám pre vás pripravenú hru s vašimi rodičmi. Teraz sa ju hráme aj my doma pri obede.  

Je to zábava Odskúšajte aj vy. 

Je to hra, ktorú poznáte. Obesenec, ale bez papiera. Musíte si trénovať vašu hlavičku. Ale aj vaši 

rodičia.  

Jeden si určí slovo, ktoré neprezradí, len povie koľko má písmen. (max 10) Ostatní hádajú písmená a 

vy len poviete, na ktorom mieste sa nachádza. Kto uhádne, určuje si slovo. 

Napíšte mi, ako sa vám darilo pri hre "obesenec bez papiera". Môj mail máte. 

Len pre istotu : dana.kopencova@centrum.sk 

PS: Ešte nemám všetky vaše odpovede z minulej úlohy!!!!! 

 

Predmet- Hudobná výchova 

Vyučujúca- Mgr. Janka Chvojková 

5. ročník 

 Ďakujem deti za krásne obaly na CD. Kto mi ešte neposlal, nech ešte pošle. Tento týždeň budete 

opäť vyrábať. Popozerajte sa poriadne po dome, či nájdete materiál, ktorý by ste mohli využiť pri 

výrobe alternatívneho hudobného nástroja. 

Môžu to byť rôzne obaly z kinderka, mini obedáre, toaletné rolky, šošovica, fazuľa, ryža... 

Máte možnosť vyrobiť si svoj hudobný nástroj- hrkálku, bubon.  

Odfoťte svoj výrobok  a prosím poslať na môj mail: janka.chvojkova@azet.sk 

Teším sa a ďakujem  
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