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5A SAMOŠTÚDIUM 23.-27.3.2020 

ANJ  Mgr. Monika Kubrická 

1.hodina Student´s Book 

-str.49 – na základe domácej úlohy, ktorú vypracovali minulý týždeň,  napíšu email o svojej škole 

podľa vzoru, prispôsobia si obsah 

2hodina Student´s Book 

-str.108 – Culture – Home schooling – My mum is my teacher – čítanie s porozumením – prečítať 

text, vypísať si a preložiť neznáme slovíčka , ak sú tam nejaké.   

3.hodina Student´s Book 

-str.108 – Culture – Home schooling – My mum is my teacher - do zošita urobiť cvičenie.2 – 

odpovedať na otázky podľa textu a cv.3 kde odpovedajú na otázky o našom školskom systéme 

a vyučovaní, učení sa.....  

 4.hodina Student´s Book  

-str.108 - Cvičenie 4 – s použitím fráz v rámiku napísať do zošita SVOJ názor na otázku: Čo je lepšie, 

študovať doma alebo v škole? (vysvetliť, dať dôvody prečo...) 

 
 
 
 
 
NEJ  Termín: od 23.3 – 27.3. 2020 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Trieda:  5.A, 7.B, 7.C, 7.D 
 
1. MODUL  2/ LEKTION 1   

Nová slovná zásoba k téme WOHNEN – BÝVANIE   

Žiaci sa naďalej učia slovíčka zo slovnej zásoby, ktorú som poskytla minulý týždeň. 

1. Práca s učebnicou 
Kontrola úlohy  
45/3 – 1e,2a,3f, 4g, 5c, 6b, 7d 

2. Pracovný zošit 

Kontrola úloh z minulého týždňa – pošlem foto do skupiny a skontrolujte si to! 

3. Video https://www.youtube.com/watch?v=SZMWSpMoqmg 

Pozrieť si aj viackrát. Lepšie je naštudovať si predtým slovnú zásobu. Podľa  videa  alebo 

učebnice na str. 44, 45 napíš vety o miestnostiach, ktoré máš doma. 

napr. Die Küche ist groß. 

POZN. Ak si chcete sami pozerať videá na youtube, zadajte do vyhľadávania  DAF WOHNEN a 

nastavte si aj titulky, ak sú vo videu 

Prajem Vám, moji milí, príjemný týždeň!!!   už mi je za Vami smutno  

https://www.youtube.com/watch?v=SZMWSpMoqmg
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Samoštúdium  SJL   ( 23.3. - 27. 3. 2020) 

Trieda:  5.A    

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

 
Literárna výchova: 

1. Napísať do zošitov z literatúry poznámky.  

                             ↓ 

 ☺TC Povesti       

Povesť – je príbeh, ktorý má reálny podklad. Príbeh sa odohráva v určitom čase. Hlavné 

postavy alebo miesto sú spravidla historicky podložené. V povestiach sa odohrávajú aj 

fantastické neskutočné deje alebo vystupujú neskutočné postavy.  

Povesť, ktorej hlavným hrdinom je postava alebo udalosť z národnej histórie, sa nazýva 

historická povesť. Takou  je napríklad aj  povesť o kráľovi Svätoplukovi z obdobia Veľkej 

Moravy. Mnohé historické povesti pochádzajú  z 13. -  17. storočia. Sú to povesti o Tatároch, 

Turkoch, o Jánošíkovi a iné.  

Povesti, ktoré vznikali v dávnej minulosti a šírili sa ústnym podaním (tradovaním), 

nazývame ľudové povesti.  Zapísali ich zberatelia  tak ako rozprávky, neskôr  ich 

prerozprávali alebo upravili.  Povesť Zakopaný meč pod Zoborom  upravil J.C. Hronský. 

Povesti, ktoré nie sú iba prerozprávaním  ľudových povestí, ale novým umeleckým 

dielom , voláme autorské (umelé) povesti.  

Známymi autormi povestí sú: Jozef Horák,  Anton  Habovštiak, Alojz  Medňanský, Mária 

Ďuríčková,  Ján Domasta, Jozef Melicher, Zdenka Laciková ( regionálna autorka), Peter 

Straka a mnohí iní. 

Povesti, ktoré  sa viažu k niektorým zemepisným miestam alebo k hradom, zámkom 

a kaštieľom, sa nazývajú miestne  povesti. Známe sú povesti o Sitne, Trenčianskom hrade, 

Oravskom hrade, o Beckove atď. Miestne povesti napísali napríklad: Alojz  Medňanský –  

Dávne povesti o slovenských hradoch, Mária Ďuríčková – Kôň so zelenou hrivou,  Anton 

Habovštiak – Zlaté dukáty v Choči,  Ján Domasta – Povesti o hradoch I. a II.  

Povesť, ktorá rozpráva, ako vznikol mestský erb, sa volá heraldická povesť. Je ňou 

napríklad povesť Tri zlaté ruže od Antona Habovštiaka.  

Povesti delíme:  

- podľa  autorstva na: ľudové  a autorské (umelé).  

- podľa obsahu na: historické, miestne a heraldické 

 

Prečítať z učebnice  LV  ukážky povestí:   

                        ↓ 

A/ Detvan a Jánošíkov poklad  ( miestna povesť od  Jozefa Horáka ) str. 95 – 97    

Po prečítaní ukážky vypracovať súvisiace cvičenia z učebnice LV str. 97/ cvičenie 

3 a) +,b), 5, 6 a) + b)  

Z pracovného zošita Hravá literatúra str. 50/ cvičenia: 1, 2,   

str.51/ cvičenia: 3, 4, 5., 6. 

                        ↓ 

 B/  Čertova brázda ( miestna povesť Alojza Medňanského) str. 98 – 100 

P 
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Po prečítaní ukážky vypracovať súvisiace cvičenia z pracovného zošita Hravá 

literatúra str. 51 / cvičenia: 1, 2,  str. 52/ cvičenia: 3,4,5, 6.   

Slovenský jazyk :  

☺ Téma: Ako sa učiť. Vieme, čo je v texte dôležité? 

Učebnica SJ pre 5. ročník ZŠ ( červená) str. 89 / cvičenia 1, 2. 

1. Do zošitov zo SJ napísať poznámky:                         ↓ 

Konspekt – je krátky, obsažný záznam obsahu z nejakého textu alebo diela. Text konspektu 

je heslovitý, ľahko čitateľný, používajú sa v ňom skratky a značky. Pri vypočítavaní 

jednotlivých bodov v konspekte používame pomlčku.  

Poznámky – sú krátky zápis, záznam z prečítaného textu alebo vypočutého prejavu. 

2. Učebnica str.90/ cvičenie 3 - vyberte si jeden z textov na tejto strane C, D alebo E, 

pozorne si ho prečítajte, poznačte si najdôležitejšie údaje  a napíšte z neho konspekt 

alebo poznámky.  

Téma:  Opis  

1. Napísať do zošitov zo SJ poznámky 

Opisný slohový postup - vyberá a usporadúva znaky a vlastnosti predmetov, živých bytostí, 

činností a dejov. Opis je slohový útvar opisného slohového postupu, ktorý jasne, presne 

a výstižne vyjadruje znaky osoby, zvieraťa, veci a činnosti. Tieto zisťujeme na základe 

pozorovania. V opise využívame hlavne podstatné a prídavné mená, slovesá v prítomnom 

čase, jednoduché vety a prirovnania.  

Druhy opisu:  

podľa toho, čo opisujeme: 

a) opis osoby/ zvieraťa              b) opis veci          c) opis pracovného postupu 

podľa spôsobu spracovania témy: 

a)  statický opis  (napríklad opis osoby, zvieraťa, veci) 

b) dynamický opis (opis činnosti, pracovného postupu, napríklad zhotovenie búdky pre        

vtáčikov, príprava jedla, koláčika podľa receptu ... ) 

2. Práca s učebnicou SJ  pre 5. ročník ZŠ str. 91 - Opisujeme živočíchy  

- text : Jež tmavý -  prečítať si, pozrieť si členenie na úvod, jadro, záver - osnova 

v cvičení 2. 

- opis sa nemusí vždy začínať úvodom a končiť záverom, pri tvorbe opisu postupujeme 

od dôležitých znakov k menej dôležitým 
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Najprv osobu, zviera, vec pozorujeme, následne si všímame veľkosť, tvar, postavu, farbu, 

výskyt  a urobíme si osnovu. Zhromaždíme si dostatok výstižných podstatných 

a prídavných mien. Opis začneme od podstatných vlastností k menej podstatným 

vlastnostiam, pričom každú vlastnosť opíšeme jednou, dvomi rozvitými vetami. 

3. Vypracovať priložený pracovný list – Vrabec domový (čítanie s porozumením) 

Pracovný list  SJL5 Vrabec domový – čitateľská gramotnosť 

       Vrabec domový patrí k najrozšírenejším vtákom na svete. Je skvelo prispôsobený na život 

v mestách a dnes je typickým obyvateľom oblastí obývaných človekom, ktorý mu dokáže 

poskytnúť úkryt a potravu. Možno ho nájsť od mestských ulíc až po najmenšie chaty  

v odľahlých oblastiach. Celoročne sa zdržiava v početných kŕdľoch. Nechodí, ale skacká. 

       Telo vrabca je dlhé 14 - 15 cm a rozpätie krídel je 21 cm. Váži asi 30 gramov. Má krátky 

pevný kužeľovitý zobák a krátky chvost. Pohlavia sa od seba odlišujú farbou.   

 

                                                                                    
  
1. Napíš odpovede na uvedené otázky. 
 Koľko váži vrabec domový? .......................  Aké dlhé je telo vrabca domového? ............ 
 
 Kde si stavia hniezdo, keď žije voľne? ............................................................................ 

 

    Samec má sivú hruď. Vrchná strana tela je  hnedá s čiernymi 

škvrnami. Od samice ho rozoznáme podľa čiernej škvrny na 

hrdle. 

     Samice sú oveľa nenápadnejšie. Sú celé sivohnedé, čo im 

pomáha skryť sa v období hniezdenia. Mláďatá sú sfarbené 

rovnako ako samice pre ich bezpečnosť.  

      V lete majú obe pohlavia hnedé nohy, ktoré v zime menia 

farbu na červenú. Takisto mení svoje sfarbenie aj zobák, ktorý 

je v lete modročierny a v zime dostáva žltohnedú farbu. 

        Vrabec domový často hniezdi v kolóniách a 

vyhľadáva rôzne dutiny v múroch, strechách 

budov, v bútľavých stromoch i voľne v hustých 

korunách stromov. Býva často agresívny (útočný) 

a zmocňuje sa hniezd iných druhov vtákov. Na 

hniezdenie využíva aj hniezda belorítok a vtáčie 

búdky, ktoré majú dostatočne veľký vstupný otvor. 

Svoje hniezdo, ktoré býva väčšinou neúhľadné, si 

usilovne chráni. Stavia ho z trávy, korienkov a 

často aj z kúskov špagátov, starého papiera či 

látky. Je vystlané jemnou srsťou, vlnou a perím.  

           V lete sa živí semenami rastlín, púčikmi 

kvetov a ovocných stromov, výhonkami rastlín. V 

období odchovu mláďat uprednostňuje  najmä 

hmyz, pavúky, slimáky. Počas  zimy sa živí  

odpadkami a často vyhľadáva kŕmidlá. Vrabce 

možno vídať na sídliskách, ako hľadajú potravu v 

nádobách na odpadky. 

          Spev vrabca poznáme ako čvirikanie. Ak je 

niečo všeobecne známe, hovorí sa, že už aj vrabce 

na streche o tom čvirikajú.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Strom
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 Hniezda ktorých vtákov využíva na hniezdenie? ............................................................. 

 

 Kedy sa živí najmä živočíšnou potravou? ........................................................................ 

 

 Kto mu dokáže poskytnúť úkryt a potravu? ..................................................................... 

Čím je vystlané hniezdo vrabca? ............................................................................................. 

 

 Akú farbu nôh majú vrabce v lete? .................. Kedy má vrabec žltohnedý zobák? .......... 

 

 Na čo používa vrabec starý papier a látky? ............................................................................. 

 

 Ktoré pohlavie je pestrejšie sfarbené? .......................... Ako sa vrabec pohybuje? ............ 

 

 Ktoré časti tela majú samček i samička rovnako sfarbené počas leta? ................................... 

 

 Čo hľadajú vrabce na sídliskách v nádobách na odpadky? .................................................... 

 
 

2. Označ správnu odpoveď A = ÁNO, N = NIE. 
                                                                                                                                                              A/N 

Vrabec domový často hniezdi v kolónach.  

Samčeky sa od samičiek líšia rozpätím krídel.  

Pri zmocňovaní sa hniezd iných vtákov bývajú vrabce agresívne.  

Vrabec domový patrí k najrozšírenejším sťahovavým vtákom na svete.  

Sfarbenie mláďat a samičiek je rovnaké kvôli ich bezpečnosti.  

Na hniezdenie využíva aj vtáčie búdky s dostatočne veľkým vstupným otvorom.  

Je vrabec domový prispôsobený na život v meste?  

Samice sú oveľa nápadnejšie než samce.  

Samca od samice rozoznáme aj podľa čiernej škvrny na hrdle.  

Samičky sú iba v období hniezdenia sivohnedé.   

Možno nájsť vrabca domového v blízkosti odľahlých ľudských obydlí?  

Ak o tom už aj vrabce čvirikajú, je to všeobecne známa vec.  

Vrabec sa zmocňuje hniezd iných vtákov a svoje si usilovne chráni.  

Má samček na vrchnej strane tela čierne škvrny?  

 
3.  Ak má niekto neupravené vlasy na hlave, hovorí sa, že má hlavu ako vrabčie 
a) čvirikanie.                 b) perie.                  c) hniezdo.               d) mláďa.    
 
4. Priraď k vetám v stĺpci A správny význam zo stĺpca B. 
 

 

 

 

A 
B Lepší vrabec v hrsti ako 

holub na streche. 
Rozpŕchli sa ako keď medzi 
vrabce strelí. 
Mladý vrabec učí sa 
čvirikať od starého.  
Vyletelo mu to z hlavy ako 
operené vrabce z hniezda. 
Má toľko rozumu ako 
vrabec svedomia. 

1. je hlúpy  
 

2. lepšie je mať menšiu vec, ale  
    istú 
 

3. rýchlo na to zabudol 
 

4. rozutekali sa na všetky strany 
 

5. akí rodičia, také deti 

 

http://slovniky.juls.savba.sk/?w=vrabec&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=ako&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=holub&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=ako&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=ke%C4%8F&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=medzi&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=lep%C5%A1ie&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=ma%C5%A5&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=vec&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=ale&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
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4. Po vypracovaní PL do zošitov sj napísať opis svojho domáceho miláčika - 

zvieratka, ktoré chováte doma alebo máte radi. Môžete si vybrať aj jedno zo zvierat 

na obrázku v učebnici SJ str. 92 ( sú tam 4 fotografie) 

 

 

 

 

Matematika 5.A   od 23. 3. 2020 do 27.3.2020 

Tento týždeň si budeme opakovať tému: Poradie počtových operácií.  Na stranke : 

www.bezkriedy.sk  budete mať  2 pracovné listy a jeden test. Ak  sa niekto potrebuje niečo 

opýtať,  napíšte mi na mail   blukacikova@centrum.sk   ja vám  rada odpoviem.  

 

http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk
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BIOLÓGIA 

SLADKOVODNÉ RYBY 

Pstruh potočný  

- žije vo vodách s vysokým obsahom kyslíka,  

- prevažne v studených a horských tečúcich vodách, - jeho potravou sú menšie ryby, vodné 

živočíchy a hmyz, je dravý. 

Sumec západný   

-v pomaly tečúcich až stojatých vodách;  

- na hlave má 2 dlhé a 4 kratšie fúziky, na konci tela dlhú análnu plutvu; živí sa rybami;  

Šťuka severná  

žije v pomaly tečúcich a stojatých vodách;  

typickým znakom je pretiahnuté telo,dlhá hlava a hlboko rozštiepené ústa; živí sa dravo 

menšími rybami a inými vodnými živočíchmi. 

Úhor európsky  

má štíhle hadovité telo s drobnými šupinami;nemá vyvinuté brušné plutvy; rozmnožuje sa v 

mori, do ktorého pláva z riek; vracia sa naspäť do riek, kde dospieva, je dravý; zimu prespí 

zahrabaný v bahne 

Ostriež zelenkastý  

je menšia dravá ryba, žije v riekach a priehradách;  

má dve chrbtové plutvy, predná plutva má kostené lúče. 

Lipeň tymiánový 

- žije v tečúcich vodách v teplejších podhorských 

vodách; má pestrofarebné telo s veľkou chrbtovou 

plutvou, je dravý. 
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OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY ŽIJÚCE VO VODE A NA BREHU 

Obojživelníky – rozmnožujú a vyvíjajú sa vo vodnom prostredí. 

SKOKAN ZELENÝ – brehy močiarov a rybníkov, prezimuje v bahne na dne, 

- koža pokrytá hlienom (doplnkové kožné dýchanie) – po vyschnutí hynie;  

- pohyb – zadné končatiny, prsty spojené plávacou blanou,  

- samček má pri ústach zvukové mechúriky – kŕkanie,  

- vajíčka a larvy vo vode (potrava planktón), dospelé sa živia hmyzom,  

- sú potravou pre plazy a vtáky, zákonom chránený. 

ROSNIČKA ZELENÁ – hladká, zelená koža, mení farbu podľa prostredia, 

     - na prstoch prísavné vankúšiky – umožňujú šplhanie,  

    - prezimuje na dne vôd alebo v pôde, zákonom chránená. 

MLOK BODKOVANÝ – obojživelník, samček sa od samičky líši vonkajšími znakmi, rozmnožuje sa vo 

vode, zákonom chránený. 

UŽOVKA OBOJKOVÁ – dve biele alebo žltkasté polmesiačikovité škvrny za hlavou,  

     - suchá koža so šupinami, 

     - korisť prehĺta v celku,  

     - nie je jedovatá! zákonom chránená. 

KORYTNAČKA MOČIARNA – jediná korytnačka u nás žijúca, stojaté vody,  

            - mäkké telo chráni pancier,  

          - mäsožravá, zákonom chránená 

Úlohy (písomne vypracovať) 

1. Akým spôsobom pomáhajú ochrancovia prírody obojživelníkom?  

2. Ktorými znakmi sa odlišuje mlok od jašterice? 

3.  Aké dôsledky má vysušovanie vodných plôch pre obojživelníky 
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Prvé ľudské  profesie - dejepis    (str.54)    5.A                      24.3.2020 

Najstaršie ľudské profesie boli – v praveku lovci a zberači (lovili zvieratá a hľadali plody) 

Neskôr ľudia zistili, že môžu chovať zvieratká a pestovať rastliny. Tak sa stali 

poľnohospodármi.(obrábali pôdu) 

Poľnohospodárstvo bolo hlavným zamestnaním človeka od staroveku až po súčasnosť. 

Najstaršie nástroje na obrábanie pôdy boli  : motyky, pluhy, kosy, kosáky, sekery, hrable, 

cepy atď. 

Pluhy ťahali kone alebo kravy. Ľudia začali  neskôr pôdu hnojiť, aby mala lepšie 

poľnohospodárske výnosy.(hnojili zvieracím trusom). 

Trojpoľný systém v poľnohospodárstve znamená : pôda sa rozdelila na tri časti. 

Na jednu časť sa sadila pšenica na jar- (jariny),  na druhú  sa sadil jačmeň na jeseň (oziminy) 

a tretia časť pôdy oddychovala, ležala úhorom (siala sa iba tráva). 

Úloha : Nakresliť si do zošita jeden poľnohospodársky nástroj 

 

Najstaršie remeslá - dejepis  (str.55)        5.A                     26.3.2020 

Popri obrábaní pôdy začali niektorí roľníci vyrábať predmety (napr. košíky, sudy, vyrábali 

med, tkali látky a podobne). Boli to prví remeselníci. 

Postupne sa začali venovať len remeslám – a tak vznikli najstaršie remeslá na svete : 

tkáčstvo, hrnčiarstvo,  kováčstvo, zlatníctvo, zbrojárstvo . 

Remeselníci začali bohatnúť a stávali sa váženými obyvateľmi miest. 

Svoj  tovar predávali v meste na trhoch (jarmokoch).  

Remeselníci sa združovali v cechoch. Na čele cechu stál cechový majster. On rozdeľoval úlohy 

učňom , dodržiaval kvalitu výrobku  a určoval cenu výrobku . 

V cechu pracovali učni = tovariši. (2-3 učni). 

Neskoršie remeslá v stredoveku : kožušníctvo, obuvníctvo, hodinárstvo, šperkárstvo, 

pekárstvo, cukrárstvo, brtníctvo (výroba medu a medoviny) atď. 

Úloha : nakresliť jeden výrobok (z  nejakého remesla) 
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GEOGRAFIA    Počasie 

Počasie = okamžitý stav ovzdušia na určitom mieste; je veľmi premenlivé 

Predpoveďou počasia sa zaoberajú meteorológovia. 

4 základné charakteristiky počasia sú: 

 teplota  

 vzduchu  

 oblačnosť  

 zrážky  

 smer a sila vetra 

 

Teplota vzduchu – sa meria teplomermi, udáva sa v °C 

- teplota vzduchu sa mení počas roka, v priebehu dňa a noci a takisto aj so 

stúpajúcou  nadmorskou výškou 

 

Oblačnosť – je stupeň pokrytia oblohy oblakmi 

 

Zrážky - množstvo zrážok sa meria v špeciálnych nádobách – zrážkomeroch a ich 

množstvo   sa udáva v mm (1 mm zrážok predstavuje 1 liter vody na plochu 1 

m2) 

 

Vietor - prúdiaci vzduch 

 Smer vetra sa udáva podľa svetovej strany odkiaľ vietor fúka, napr. 

južný vietor vanie od juhu smerom na sever; 

 Rýchlosť vetra sa udáva v m/s alebo v km/hod.; (vietor s rýchlosťou nad 

75 km/hod. je víchrica) 

 

Predpoveď počasia je dôležitá napr. pre leteckú dopravu, pre poľnohospodárstvo 

aj pre bežných ľudí (dovolenka, záhrada, vplyv na zdravie...) 

 

1. Sleduj meniace sa počasie v priebehu od 23.3. – 27.3.   
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NBV    Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania      

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka      

Keď  sa pominula 

sobota,   Mária 

Magdaléna  a Mária 

Jakubova i Salome 

nakúpili voňavé oleje 

a išli  ho pomazať. 

V prvý deň týždňa, 

skoro ráno, po východe 

slnka,  prišli k hrobu 

a hovorili si: „Kto nám 

odvalí   kameň 

od vchodu do hrobu?“ 

Ale keď sa pozreli, 

videli, že kameň  je 

odvalený; bol  totiž 

veľmi veľký. Keď vošli 
 

do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. 
On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. 
Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho 
učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘“ 
Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, 
lebo sa báli. 

Slovník: 

Prvý deň týždňa – pripomienka na stvorenie sveta: Zmŕtvychvstanie je novým 
stvorením a uvádza nový život v Kristovi. Preto pre kresťanov je prvý deň týždňa 
dňom slávenia Pánovho zmŕtvychvstania. 

Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome – ženy sa stáva prvým svedkom 
zmŕtvychvstania, rovnako ako boli svedkami Ježišovej agónie na kríži a pochovania. 

Strach žien – v Biblii je strach sprievodným javom, keď sa zjavuje Boh. 
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Odvalený kameň a hrob – hrob je otvorený a prázdny. 

Poslovia – majú biele žiariace rúcho: znak toho, kto je „obývaný“ 

Bohom. Posolstvo – Vstal z mŕtvych ako predpovedal. 

Poslanie – Povedzte to jeho učeníkom. 

Predsavzatie: Počas týchto dní byť poslom – byť v bielom rúchu, tým, ktorého „obýva“ Boh 
(prijať eucharistického Krista) a hovoriť posolstvo: Pán naozaj vstal z mŕtvych! 
 

Nájdi rozdiely! 

 

 

 

 

 

Osemsmerovka s tajničkou: ALELUJA, BARÁNOK, BIELE RÚCHO, BÁLI SA, EVANJELIUM, 
HROB, HRÔZA, HĽADÁTE, JAKUBOVA, KAMEŇ, KRISTUS, MAGDALÉNA, MAREK, MÁRIA, 
NAKÚPILI, NAZARETSKÝ, NEDEĽA, NEPOVEDALI, NEĽAKAJTE SA, OBETOVANÝ, OBLEČENÝ, 
PETER, POMAZAŤ, 
 

POMINULA, 

PRIHOVORIL, 

PRVÁ STRANA, 

RÁNO, SALOME, 

SEDIEŤ, SKORO, 

STŔPLI, 

SVIATKY, 

TÝŽDEŇ, UKRIŽOVANÝ, 

UVIDÍTE,UČENÍCI, 

VCHOD, 

VEĽKÁ NOC, 

VEĽKÝ, VSTAL 

Z MŔTVYCH, 
ZMOCNILA 
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Žiaci, sledujte elektronické vzdelávacie materiály na portáli ALF 

Kováčik (INF) 

Informatika (od 23. marca do 27. 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: E-mail 

 

 

ETV  pre 5.A,B,C,D 

Téma: Tvorivosť 

Napíš príbeh, rozprávku kde zapracuješ  medziľudské vzťahy, empatiu, lásku, priateľstvo. 

Použi svoju fantáziu, neopisuj z toho, čo už je napísané. 

Práca na jednu hodinu. 

 

VYV pre triedy 5.A,B,C,D 

Vystrihnúť z výkresu  A4(malý) veľkonočné vajíčko (z veľké cez celý výkres). 

Vajíčko vyzdobiť veľkonočnými motívmi, s ľubovoľnou výtvarnou technikou (ocením nápaditosť). 

Podmienkou je použiť pestré jarné farby. 

Výtvarná technika - pastelky, fixky, tempery, voskovky, farebný papier, vlna, bavlnky na vyšívanie.... 

Práca na dva týždne. 

 

 


