
SAMOŠTÚDIUM  25.5.-29.5.2020 

5A  ANJ Mg. Monika Kubrická  25.5.-29.5.2020 

Zadania domácich úloh 

Podľa odporúčaného rozvrhu je možné realizovať zadania z hlavných predmetov 

 

  9:00- 9:45 10:00-10:45 11:00 – 11:45 13:00-13:45 14:00-14:45 

Pondelok 

 

SJL ANJ  SJL 

(online) 

 

Utorok  

 

DEJ   NEJ 

(online) 

Tech 

Streda 

 

MAT SJL ANJ 

(online) 

 VyV 

Štvrtok 

 

GEO  MAT 

(online) 

        Inf 

Piatok 

 

ANJ BIO  konzultácie  

-toto je návrh rozvrhu – máte zredukovaný počet hodín.  

-môžete sa učiť podľa vlastných možností, schopností, časovo si to rozvrhnúť ako potrebujete. Na 

zoome mi poviete ako to stíhate, či sa do toho rozvrhu časovo zmestíte 

Student´s Book 

-str.60 – Review – cv.5,6 – opakovanie gramatiky a slovnej zásoby U 5 

-Online hodina – streda 20.5.2020o 11h   ID 207-217-1697, Heslo 945239 - cvičenia na 

opakovanie 

Workbook 

-writing – A food blog – str.49/ cv.2,3- doplň chýbajúce slová do textu, aby vety dávali význam 

 

Matematika   5.A      od 25. 5. 2020 do 29.5.2020 

 

Tento týždeň budeme opakovať. Ale tak inak. Na www.bezkriedy.sk 

 som vám poslala dve prezentácie, v jednej sú logické úlohy, druhá je matematická rozprávka. Pozrite 

si, vypočítajte, ale tento týždeň mi nemusíte nič posielať.  Samozrejme to platí pre tých , ktorí  už 

všetko poslali. 

Posielať  treba  resty z minulých týždňov. Úlohy , ktoré ste mi ešte neposlali tak  je potrebné , aby ste  

vypracovali a poslali.  

 ONLINE hodina matematiky   tento týždeň nebude. 
SAMOŠTÚDIUM 

             Odporúčané                                Nepovinné 

 

http://www.bezkriedy.sk/


Predmet: Nemecký jazyk 
Trieda:  5.A, 7.B, 7.C, 7.D 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie: 25.5.2020 – 29.5.2020 
 

Milí moji,  

V prvom rade Vám veľmi pekne ďakujem, že sa snažíte a usilovne pracujete. Neviem, či budeme 

mať on-line hodiny v utorok, pretože budem asi v škole a ťažko povedať, či budem stíhať. 

V každom prípade Vás budem informovať v skupine na messengeri. Hotové úlohy mi pošlite opäť 

na mikulova.annamarie@gmail.com.    Krásny týždeň , Annamarie Mikulová. 

 

Modul  2/ Lekcia 2  Ein Besuch – NÁVŠTEVA 

 

OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE 

- slovná zásoba k lekcii v pracovnom zošite, 

- slovná zásoba, ktorú som Vám poskytla minule v prílohe,  

- frázy k téme.   

1. Práca s učebnicou s. 56 cv. 12  

Prečítaj text a  napíš, či platí čo je pod textom.  

 

s. 56 cv. 13 

Poskladaj dialogpuzzle a prepíš si text do zošita: 

 

s. 56/14 

Čo sa pije – doplň vety a napíš do zošita. 

 

2. Práca v pracovnom zošite -  strana 38/ 11, 12,13 

 

 

GEOGRAFIA  Ahojte piataci!  

Tento týždeň vám posielam videá o tundre a o kultúrnych pamiatkach UNESCO. Vašou úlohou bude 

napísať mi na môj mail johankafabova@gmail.com     : 

1. Tému, ktorá vás najviac z geografie zaujala, páčila sa vám. 

2. Čo vám na hodinách chýbalo, čo by ste sa chceli dozvedieť. 

3. Vybrať si jednu pamiatku UNESCO a napísať o nej (stačí mi max 10 viet, môžete buď do zošita 

a ten mi odfotíte alebo do wordu či powerpoint nechám to na vás a na vašich možnostiach) 

Tundra video 

UNESCO Slovensko video 

Karpatské bukové lesy video 

UNESCO svet – video 

Ďakujem všetkým, ktorí mi posielajú veľmi pekne vypracované úlohy. Pekný deň .  

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
mailto:johankafabova@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw
https://www.youtube.com/watch?v=EJCKbn45CXc
https://www.youtube.com/watch?v=5pS0fetAwCQ
https://www.youtube.com/watch?v=zo2_5oawuWE


Samoštúdium Slovenský jazyk a literatúra (týždeň 25.5. 2020 – 29.5.  2020) 

Trieda:  5.A, 5.D 

 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

___________________________________________________________________________ 
 

Ahojte, chlapci a dievčatá! 

Ďakujem, že mi priebežne posielate svoje vypracovania cvičení a úloh. Videla som, že ste si 

svoje vedomosti precvičovali aj v programe ALF – /zameranie synonymá a antonymá/. Kto 

nestihol, nech si dokončí tento týždeň.  

Jazyková zložka 

Minulý týždeň sme sa venovali slovesám a ich gramatickým kategóriám.  

Vieme už, že slovesá sú ohybné slovné druhy, ktoré pomenúvajú deje, činnosti alebo stavy 

osôb, zvierat a vecí. Určujeme pri nich  gramatické kategórie:  osoba , číslo ( jednotné = 

singulár, množné = plurál),  čas (prítomný, minulý, budúci), slovesný spôsob (oznamovací, 

rozkazovací, podmieňovací),  slovesný vid (dokonavý, nedokonavý). Základný tvar slovesa 

voláme NEURČITOK, napríklad: čítať, písať, kresliť, hrať sa....... 

 

Delenie slovies 

Slovesá delíme na plnovýznamové a neplnovýznamové (pomocné). 

Plnovýznamové vyjadrujú dej, činnosť alebo stav. 

Neplnovýznamové nemajú úplný význam, nadobúdajú ho až v spojení s inými slovnými 

druhmi.  

Plnovýznamové sa členia na činnostné a stavové. 

Činnostné - pomenúvajú činnosti, úkony.  

Napríklad: Chlapec beží. Otec číta. Mama varí. Deti sa hrajú so psom.  

 

Stavové - pomenúvajú stavy, deje, ktoré nepodliehajú vôli, vyjadrujú stav osoby alebo veci.  

Napríklad: Ruža kvitne. Ovocie dozrieva. Polievka rozvoniava. Sneh sa topí.  

Neplnovýznamové (pomocné)  slovesá - nemajú úplný, samostatný význam, preto sa vo vete 

spájajú s iným plnovýznamovým slovom . 

Neplnovýznamové sa členia na:  

a) modálne (spôsobové) - vyjadrujú vôľu, chcenie, povinnosť, možnosť uskutočniť dej - 

chcieť, môcť, musieť, vedieť, mať (niečo za povinnosť - Mám si ešte napísať úlohu.), 

smieť, dať sa  

b) fázové - vyjadrujú fázu, koniec, začiatok deja: začať/začínať, prestať/prestávať, 

ostať/zostať/ zostávať (Začína pršať. Prestala pracovať.)  



c) limitné - vyjadrujú blízky začiatok deja: ísť, mať (Išlo ma poraziť. Vyzerá, akoby ho mal 

šľak trafiť.)  

d) sponové - fungujú ako spojenie (spona), spájajú sa s plnovýznamovými slovnými druhmi: 

byť, stať sa (Som chorý. Bola až piata. Stane sa lekárom. Kedy sa stala takou?)  

Sloveso byť je neplnovýznamové. 

Ako plnovýznamové sa vyskytuje vo význame: existovať,  jestvovať, nachádzať sa.  

 

Napríklad: Kniha je na stole. (vo význame nachádza sa na stole).  

                 Žiaci sú v škole. (vo význame nachádzajú sa tam.) 

 

Časovanie slovesa byť                        Rozkazovací spôsob slovesa byť: buď! buďme! buďte!    

       Prítomný čas 

1. (ja) som                      1. (my) sme 

2. (ty) si                          2. (vy) ste 

3. (on, ona, ono)  je        3. (oni, ony) sú 

Minulý čas 

1. bol som                      1. boli sme 

2. bol si                          2. boli ste 

3. bol, bola, bolo            3. boli 

         Budúci čas 

1. (ja) budem                         1. (my)  budeme 

2. (ty) budeš                          2. (vy)  budete 

3. (on, ona, ono) bude          3. (oni, ony)  budú 

POZOR koncovku - li v slovesách v minulom čase vždy píšeme s mäkkým-  i !!! 

                                   Napríklad: zhovárali sa, kreslili, voňali, polievali, rozlúčili sa,..... 

 

Doplňovací diktát 

Doplň do viet chýbajúce písmeno.  

Bol_ sme na ná_števe. Rod_čia sa zhováral_  o deťoch. Mňa a Jožka to vôbec 

nezaujímalo. Vošl_  sme do detskej izb_ . Jo_ko zapol video. Na záberoch sa   

r_  chlo striedal_  smiešne situácie, ktoré ľudia zv_ knú doma nafilmovať. Do 

bazéna skoč_  ps_ k a celá rod_ na má zábavu. Alebo sa susedov_ v_ šm_kne 

hadica z rúk pri polievan_ záhrad_ . Prúd vod_ zval_ suseda do tráv_. Najlepš_ 

záber však bol z oslav_ naroden_n. Nabudúce uv_dím nové zážitk_. Rozlúčil_ 

sme sa a odišl_ sme domo_ .  



SJL 5    Pracovný list  - práca s textom (opakovanie  učiva) 

TEXT 

Výrobou bryndze je známy najmä Liptov. Liptovská bryndza sa vyrába len v horských 

a podhorských oblastiach. Letná bryndza obsahuje aj kravský syr. Zimná bryndza pozostáva 

zo skladovaného ovčieho syra a čerstvého kravského syra. Zimná bryndza je v porovnaní       

s letnou slanšia, pretože na konzerváciu syrov sa používa soľ. Prečo je dobrá práve májová 

bryndza? Ovečky sa vtedy pasú na čerstvej jarnej šťavnatej tráve, čo sa prejaví lahodnou 

chuťou a vôňou. 

http://primar.sme.sk/c/7784668/majova-bryndza-je-najlepsia.html#ixzz3cHYCzios (upravené) 

Úlohy 1 – 6 sa viažu k textu. 

1. Z textu vyplýva, že: 

a) ovečky sa pasú iba na Liptove.               b) letná bryndza je šťavnatá. 

c) zimná bryndza ja slanšia ako letná.        d) letná bryndza je slanšia ako zimná. 

 

2. Zakrúžkuj nesprávne tvrdenie. 

a) Liptovská bryndza sa vyrába v horských oblastiach. 

b) Liptovská bryndza sa vyrába v podhorských oblastiach. 

c) Na konzerváciu syrov sa používa soľ. 

d) Zimná bryndza má lahodnú chuť a vôňu. 

 

3. Májová bryndza je dobrá preto, lebo: 

a) lebo ovečky sa pasú na voňavej trávičke.     b) lebo ovečky sa pasú na šťavnatej tráve. 

c) je nedostatok kravského mlieka.                   d) sa vyrába z chutnej trávičky na Liptove. 

 

4. Vypíš z textu zdrobneninu.  ....................................................................................... 

5. Vypíš z textu vzťahové prídavné mená, ktoré sú antonymá. 

 ........................................  ,  ....................................... 

6. Vypíš z poslednej vety textu vzťahové prídavné meno. ...................................................... 

7. Ovečky sa pasú na tráve. Vypíš z vety sloveso a urči jeho gramatické kategórie. 

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

8. Ovečky sa pasú na tráve. Vetu napíš v budúcom a minulom čase. 

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

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



9.  Napíš ako sa nazýva základný tvar slovesa a uveď naň ľubovoľný príklad ?   

....................................................   príklad - .............................................. 

10. Slovensko je známe výrobou bryndze.  Vypíš z vety vlastné podstatné meno,   

                                                                         urči  jeho gramatické kategórie a vzor. 

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

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

11. V ktorej možnosti je správne určené prídavné meno? 

a)  na čerstvej tráve – akostné, ženský rod, sg., L, vzor cudzia 

b) v chladnom počasí – akostné, stredný rod, sg., G, vzor pekné 

c) z kravského syra – vzťahové, mužský rod, sg., G, vzor pekný 

d) so slanšími chuťami – vzťahové, stredný rod, pl. A, vzor cudzia 

 

12. Všetky prídavné mená sú pravopisne správne  napísané v možnosti: 

a) vyšší stupeň, so spravodlivími učiteľmi      b) svieží vzduch, po poľních cestách 

c) šikovný tenisti, bosými nohami                    d) s prísnymi rodičmi, rýdzi kov 

 

13. Ktorý synonymický rad je správny? 

a) súci – schopný, pekný, veselý            b) ušetriť – usporiť, nasporiť, minúť 

c) ľutovať – želať, ľúbiť, mrzieť            d)  práca – robota, zamestnanie, profesia  

 

14.  Napíš viacvýznamové slovo k dvom významom. 

a) dobrý človek: .............................  b) nadprirodzená bytosť s krídlami : ................................  

15. Doplň správne prirovnania. 

a) zdravý ako - .........................  b) prefíkaný ako - ........................ c) biely ako - ...................... 

16. Ako sa nazýva? 

a) prvé uvedenie divadelnej hry - .............................................. 

b) bábka vedená zospodu na prstoch - ............................................ 

c) rozhovor dvoch a viacerých osôb (postáv) - ............................................ 

d) kreslený seriál komických alebo dobrodružných príbehov v časopisoch - ............................. 

e) literárny útvar z obdobia stredoveku, ktorý rozpráva o živote svätých - ................................. 

 

Doplňovací diktát  + pracovný list práca s textom (opakovanie učiva) mi pošlite mailom na 

moju adresu: sedmiriam6.a@gmail.com 

Pekný týždeň!   

 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


BIOLÓGIA   Pracovný list – opakovanie 

Doplň: 

 

Krmoviny sú rastliny, ktoré sa využívajú ako  .......................................................................... 

Olejniny sú rastliny, ktorých semená ..........................................................................................  

Okopaniny sú rastliny, ktoré treba .............................................................................................. 

 

Názov rastliny Olejnina/ obilnina/ 

okopanina / krmovina 

Význam rastliny 

(Čo sa z nej vyrába) 

Pšenica Obilnina Krupica, biela múka, 

cestoviny, biele pečivo, 

cukrárenské výrobky 

Ľuľok zemiakový 

 

 

  

Mak siaty 

 

 

  

Ovos 

 

 

  

Repka olejka 

 

 

  

Raž 

 

 

  

Repa cukrová 

 

 

  

Slnečnica ročná 

 

 

  

Repa kŕmna 

 

 

  

 

Vypracovanie poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


Dejepis - 5.A                                           26.máj 2020 

Práca v učebnici , na str. 79 – Spomeňte si : 

Vypracovať do zošita úlohy : 

Prvé zápisy ľudských myšlienok  : 1, 2, 3 

Prvé knihy : 1 

Moderné médiá : 1, 2 

Duchovný život človeka : 1, 2, 3 

 

 

Prac. list - Zhrnutie (náboženstvá a vojny) -Dejepis 5.A 28. máj 2020 

1. Napíš prečo vznikali v minulosti prírodné náboženstvá? 

 

2. Napíš , čo symbolizovali : 

Zeus - Jupiter- Svarog- 

Hádes- Venuša- Morena- 

Aténa- Neptún- Perún- 

3. Napíš tri hlavné svetové náboženstvá, ktoré uznávajú len jediného Boha. 

Nakresli ich symboly. 

 

4. Vysvetli slová : synagóga- korán- 

katedrála- rabín- 

mešita- Biblia- 

5. Dôvody , prečo vznikali a aj vznikajú vojny: 

 

6. Ktoré vojny sa odohrali v stredoveku : 

Ktoré vojny sa odohrali v 20.storočí : 

7. Vymenuj zbrane vo vojnách : v stredoveku : súčasné zbrane: 



 

8. Vysvetli slová : holokaust- Hirošima- 

 

!!! Tento pracovný list je povinný, vypracujte ho a pošlite na mail 

arybanska70@gmail.com Ďakujem !!! 

 
 


