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5A Samoštúdium 30.3.-3.4.2020 

5A  ANJ Mg. Monika Kubrická  30.3.-3.4.2020 

1.hodina Student´s Book 

-str.50 – Review – cv.1,2,3 

2.hodina  Student´s Book 

-str.50 – Review – cv.4,5,6 

3.hodina  Student´s Book 

-str.51 – Puzzles and Games – cv.1 – použi kódy a napíš školské predmety, cv.2 - !!! nie úplne podľa 

zadania keďže nie ste v škole a nemôžete pracovať v pároch – na každú osobu napíš kladnú vetu 

v present continuous čo robí na obrázku a druhú v zápore v present continuous čo nerobí (vymyslieť 

si, použiť rôzne slovesá) 

-51/ cv.3 – hádanka – prečítať vety a podľa nich napísať k číslam mená osôb, cv.4 – crossword / 

osemsmerovka – nájdi 7 slovies , ktoré sa týkajú učenia sa jazykov 

Workbook 

-opakovanie – str.87/cv.1,2,3 

 

Matematika  5.A   od 30. 3. 2020 do 3.4.2020 

Nová téma: Stredová súmernosť.  Prezentáciu s výkladom nového učiva  nájdete na 

www.bezkriedy.sk  . Okrem prezentácie na danej stránke budete mať 3 pracovné listy(v 

jednom dokumente), kde si stredovú súmernosť precvičíte. Ak  sa niekto potrebuje niečo 

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

Technika. 5.A 

Deti, tento týždeň vám posielam aj úlohu z techniky. Nie je ale povinná. Ak sa vám bude 

chcieť vyrobte niečo z papiera, látky, plastu- z odpadového materiálu, čo nájdete doma. 

Téma- Veľká noc. Pomôžte si námetmi z internetu, Pinterestu.  A  som na vaše výrobky 

zvedavá. Odfoťte výrobok a môžete mi poslať cez Viber, Messenger, alebo do správy na „bez 

kriedy“.  

https://www.google.com/search?q=Pinterest+velka+noc+pre+deti&sxsrf=ALeKk01IbVBdwaY

cWnx19hvQ4HV-bV6TNg:1585429084050&source=lnms&tb 

 moje t.č. 0903326742     

 

Samoštúdium  SJL   ( týždeň 30.3. - 3. 4. 2020) 

http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk
https://www.google.com/search?q=Pinterest+velka+noc+pre+deti&sxsrf=ALeKk01IbVBdwaYcWnx19hvQ4HV-bV6TNg:1585429084050&source=lnms&tb
https://www.google.com/search?q=Pinterest+velka+noc+pre+deti&sxsrf=ALeKk01IbVBdwaYcWnx19hvQ4HV-bV6TNg:1585429084050&source=lnms&tb
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Trieda:  5. A    

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

 
Literárna výchova: 

  Tematický celok:  Povesti  

Poznámky k povestiam som vám poslala minulý týždeň. ( Prepíšte si ich do zošitov 

z literatúry, prípadne vytlačte a nalepte. Viem, že nie každý má doma tlačiareň.)  

 

Prečítajte si z učebnice  LV  posledné dve ukážky povestí:                          ↓ 

A/ Kôň so zelenou hrivou ( miestna povesť od  Márie Ďuríčkovej) - str. 102 – 104  

 

Po prečítaní ukážky vypracovať cvičenie z učebnice LV str. 104/ cvičenie 2 – 

stavba povesti – úvod = opis vodníka, jeho záľuba,  

                            jadro = lapanie vodníka, služba u krčmára, vyslobodenie   

                                         vodníka  

                            záver = odmena paholkovi (sluhovi), trest krčmárovi 

   

Z pracovného zošita Hravá literatúra str. 53/ cvičenia: 1, 2,3, 4   

str. 54/ cvičenia: 5, 6. 

           B/ Tri zlaté ruže  ( heraldická povesť od Antona Habovštiaka) – str. 105 – 107  

          Po prečítaní ukážky vypracovať cvičenia z pracovného zošita Hravá literatúra        

          str. 54/ cvičenie 1, str. 55/ cvičenie 2, 3, 4, 5, 6. 

    

Jazyková zložka:  

Téma: Opis  

Minulý týždeň sme si napísali, čo je opis aj aké druhy opisu poznáme.     

V učebnici ste si mali prečítať opis ježka – text: Jež tmavý – učebnica SJ str. 91.  

Potom ste si vypracovali priložený pracovný list – Vrabec domový a napísali opis svojho 

domáceho miláčika -  zvieratka, ktoré chováte doma alebo máte radi. Mohli ste si vybrať aj 

jedno zo zvierat na obrázku v učebnici SJ str. 92 ( 4 fotografie) 

Tento týždeň mi napíšte -  Môj režim dňa v týchto dňoch - čo robíte od pondelka do piatku 

( ako trávte čas s rodičmi, súrodencami, čomu sa spolu venujete.... ) 

 

 

 

 

 

SJ 5   Podstatné mená – opakovanie   

1. Slová v zátvorkách napíš v správnom tvare: 
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Mojich (kamarát) sa nemusíš báť. Bol som u svojej (teta) a raňajkoval som vynikajúce 

(palacinky s ovocie). Potom som odišiel do (mesto). Budeš dobrým (otec). Sestra zložila 

záverečné (skúška) z anglický (jazyk). Mnoho (človek) sa dnes vybralo do (príroda), 

pretože je slnečný deň. 

 
2. Z uvedených slov vytvor vety, použiť musíš všetky slová v riadku 

a môžeš ich skloňovať a časovať. 
 

a/ televízor, veľký, kupovať, dnes, strýko 

b/ jablko, záhrada, zelené, padnúť, včera 

c/ šťastie, úsmev, prežiť, niekedy 

 

3. Urč vzor podstatných mien: 
a/ v rozprávkových knihách ......................        b/ v matkinom náručí ................................ 

c/ múdri muži .................................                   d/ v starej lavici ......................................... 

e/ z deravej strechy ...................................         f/ v zrkadle ................................................. 

g/ chutné koláče .........................................        h/ kúpali sa v mori ..................................... 

i/ o našom jazyku .......................................         j/ zostalo to v mojej pamäti........................ 

 
4. Ktoré slovo do radu podstatných mien nepatrí, vysvetli prečo:  

 
a/ more, šťastie, zrkadlo, mača, žena, oko        b/ čaša, kvet, podlaha, pamäť, plť, lipa 

c/ klobúk, objav, úsmev, obraz, prsteň, lep       d/ lyžica, opica, fľaša, psíča, lavica 

 
5. Doplňte chýbajúce pádové prípony: 

 

So   sestr_ _  sme sa nedávno rozprávali, aké darček_  dáme rodičom. Na pláž_  sa hrali  

det_.  Udrela som sa do hlav_ a veľmi to bolelo. Veľa problém_ _  pramení  z  nedostatku 

rozumu. Boli sme v bezpeč_ , ale vln_  boli stále vysoké. Výletníc_  na  mor_  si niekedy 

užijú strach. 

 

6. Pospájaj tie slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru  v strede obrázka 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

7. Z vety vyber  podstatné mená a urč ich gramatické kategórie: 
 

            Mama s otcom hľadali miesto na pláži, kde by boli ich deti v bezpečí. 

  obrázky 
 s čajkami 

o kožuchu 

   na tabuli 

   mušle    o fľaši 

 vzor žena 
  po pláži 

o reklame 

s konzervou 
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...........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 

8. Doplň chýbajúce slová: 
 
a/ Krátke adresné oznámenie o pripravovanej akcii alebo podujatí sa nazýva .................................... .  

 

b/ V pozvánke je nutné uvádzať presné údaje o........................................................................... 

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

 

c/ Podstatné mená ženského rodu zakončené na spoluhlásku, ktoré sú v genitíve sg. zakončené 

na - e  sa skloňujú podľa vzoru ................................... . 

 

d/ Podstatné mená ženského rodu zakončené na spoluhlásku, ktoré sú v genitíve sg. 

zakončené na ...................  sa skloňujú podľa vzoru kosť. 

 

e/ Lístok s menom, adresou, telefónnym číslom a inými údajmi, ktorý si ľudia vymieňajú pri 

zoznamovaní, propagácii firmy nazývame .....................................  . 

 

f/ V príponách podstatných mien ženského rodu píšeme ypsilon /- y / iba vtedy, ak slovo patrí 

k vzoru ........................................... . 

 

g/ Podstatné mená stredného rodu zakončené na samohlásku - o sa skloňujú podľa vzoru 

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

h/ Podstatné mená ........................................ rodu zakončené na samohlásku - e sa skloňujú 

podľa vzoru srdce. 

 

i/ Podstatné mená stredného rodu zakončené na dvojhlásku - ie sa skloňujú podľa vzoru 

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

j/ Podstatné mená stredného rodu zakončené na ...........................................  sa skloňujú podľa 

vzoru dievča. 

 

k/Pri skloňovaní podstatných mien podľa vzoru mesto ........................... pravidlo o rytmickom 

krátení. 

 

m/ Verejné oznámenie  o nejakom podujatí / cirkus, divadelné predstavenie, projekt .../, ktoré 

je prilepené na viditeľnom mieste sa nazýva ...............................................  . 

 

n/ Pri skloňovaní podstatných mien podľa vzoru vysvedčenie ........................... pravidlo  

o rytmickom krátení.  

 

o/ Skloňovací vzor stredného rodu........................................ umožňuje v množnom čísle 

pomenúvať dvoma tvarmi.  

 

p/Platené tlačové oznámenie, ktoré oznamuje ponuku alebo dopyt voláme ............................. . 
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Milí moji piataci!  Keď si s niečím nebudete vedieť poradiť, netrápte sa! Vrátime sa 

k tomu.   Želám Vám všetkým veľa zdravia a pohody!    

 

 

 

dejepis 5.A                         Detská práca - 31.3.2020 

Detská práca – je práca, ktorá oberá dieťa o jeho detstvo, potenciál, dôstojnosť a porušuje 

základné práva dieťaťa 

- najviac sa rozšírila v čase priemyselnej revolúcie (1800 – 1900) 

V minulosti 

- deti pracovali:  1) lebo bola chudoba 

 2) pre zachovanie remesla v rodine 

- bohatšie deti navštevovali školy 

- deti z chudobných rodín pracovali 12 – 14 hodín (päť -šesť ročné ) 

-  za prácu sa platilo menej 

- v polovici 19. storočia bohaté krajiny prácu detí zakázali 

V súčasnosti 

- v chudobných krajinách deti nechodia do školy, alebo len málo rokov 

- niekedy deti predávajú do otroctva (Afrika, Ázia, Južná Amerika) 

UNICEF – organizácia na ochranu detí, háji záujmy detí po celom svete 

My môžeme prispieť kúpou modrého gombíka alebo pohľadnice Unicef. 

 

 

 

dejepis 5.A         Opakovanie – Od blízkeho k vzdialenému - 2.4.2020 

1. Zakrúžkuj, či je tvrdenie pravdivé alebo nie.  

Kalendár je súpis dní a mesiacov jedného roka.         ÁNO       NIE 

Gregoriánsky kalendár je pomenovaný podľa Júlia Cézara.   ÁNO      NIE 
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Dnes používame kresťanský letopočet.      ÁNO         NIE 

História je veda, ktorá skúma prítomnosť.      ÁNO        NIE 

Slovensko sa stalo členom Európskej únie v roku 2014.                 ÁNO        NIE 

 

2. Spoj správne dvojice.  

Človek, ktorý sa zaoberá históriou       archeológ 

Vedec, ktorý odkrýva a skúma hmotné pamiatky    historický prameň 

Predmet, ktorý je pre historika prameňom poznávania minulosti   historik 

Zápis ľudských myšlienok pomocou znakov     archivár 

Človek, ktorí sa stará o písomné pramene      písmo 

3. Dopíš.  

Mapa je 

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

Glóbus je 

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

Kartograf je 

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

 

4. Rozdeľ sviatky do skupín.  

Deň vzniku Slovenskej republiky, Vianoce, výročie sobáša, narodeniny, Veľká noc, Deň 

vzniku Ústavy 

štátny sviatok cirkevný sviatok sviatky v rodine 

   

   

             

5. Napíš k rokom storočia.  

863 –  

1526 –  

300 – 

6. Ako rozdeľujeme historické pramene?  
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                                                           Historické pramene  

 

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

 

7. Spoj správne dvojice.  

galéria múzeum ľudovej architektúry v prírode 

múzeum  budova, v ktorej sústreďujeme všetky písomné dokumenty 

rôzneho druhu 

skanzen múzeum, kde sa uschovávajú staré obrazy a sochy 

archív inštitúcia, ktorá zbiera a vystavuje hmotné pamiatky 

 

8. V ktorom meste sa nachádza najväčšie múzeum na Slovensku?  

A. v Banskej Bystrici  B. v Martine 

C. v Bratislave  D. v Košiciach 

 

9. Výpočet všetkých priamych príbuzných smerom do minulosti je:  

A. rodokmeň  B. rekonštrukcia 

C. album  D.  prameň 
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Nemecký jazyk   SAMOŠTÚDIUM Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Trieda:  5.A, 7.B, 7.C, 7.D 
Termín: od 30.3 – 3.4. 2020 
 
1. MODUL  2/ LEKTION 1   

Téma  WOHNEN – BÝVANIE   

Žiaci sa naďalej učia slovnú zásobu, ktorú som poskytla. 

1. Poznámky do zošita 
 
Zápor/Negation -  nicht a kein 
 
V nemčine sa zápor vyjadruje rôznymi spôsobmi, my si dnes vysvetlíme používanie záporu 
KEIN – ŽIADNY a NICHT – NIE, NE-. 
 
    A/ KEIN -ŽIADNY 
Otázka: 
 
Čo je to, nejaký stôl? Was ist das, ein Tisch?  
 

Áno,  to  je  nejaký   stôl.    
Ja,  das ist ein  Tisch. 

Odpoveď: 
Nie,  to  nie je    stôl,  to  je  nejaká

 skriňa. 
doslovne  Nie,  to  je žiadny  stôl,   to   je  nejaká
 skriňa. 
   Nein,  das  ist kein  Tisch,  das  ist ein Schrank. 
 
       (skriňa má člen DER, preto je ein!!) 
 
Pozn.  Precvičte si to prosím v pracovnom zošite s. 30 cv.5. 
 
    B/ NICHT – NIE, NE- 
 
Otázka:   
 
Je   záhrada   veľká? 
Ist   der Garten  groβ? 
 
Odpoveď: 
 
Nein,   er      ist   nicht  groβ. 
Nie,   on (pretože je DER GARTEN)   je   nie veľký. 
 
Ďalšie vety: 

Kuchyňa nie je malá.   Die Küche ist nicht klein. 
alebo   Nie, kuchyňa nie je malá.  Nein, die Küche ist nicht klein.  
 
Viac príkladov nájdeš v učebnici na strane 83 /12!!!! 
  

2. Pracovný zošit  Strana 31 cv. 6, 7 

Prajem Vám, moji milí, príjemný týždeň!!!  
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BIO    PODNEBIE 

- dlhodobý stav ovzdušia na určitom mieste. 

-ovplyvňujú ho: geografická šírka, slnečné žiarenie, vzdialenosť od oceánov, morské prúdy, 

nadmorská výška, činnosť človeka. 

 

Podnebné pásma:  

1. teplé: okolie rovníka, veľké teplo, bez striedania ročných období 

2. studené- za polárnymi kružnicami, dlhá a chladná zima, polárna noc 

3. mierne – medzi obratníkmi a pol. kružnicami, 4 ročné obdobia,  

4. prechodné- subtropické a subpolárne 

 

Doplň: 

(Slovensko sa nachádza v ....................................... podnebnom pásme, striedajú sa tu 4 ročné obdobia) 

 

PODNEBNÉ PÁSMA NA ZEMI 

 

 Pomôže ti učebnica - strana 56  
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Biológia               Vodné  vtáky 

- ich telo  je pokryté PERÍM 

- obývajú: tečúce a stojaté vody, pramene potokov, rieky, jazerá, rybníky, vodné 

nádrže 

Na pohyb vo vode sú prispôsobené: 

 plávacími blanami = na nohách 

 mastným  perím = nezmáča sa (kožu si mastia tukom z mazovej 
žľazy pri chvoste) 

Kačica  

• dobre lieta a pláva 
• potrava: drobné rastliny a živočíchy 
• je čiastočne sťahovavá  
• samec - pestrosfarbený 

Hus 

• dobre lieta 
• stojaté vody 
• potrava: rastliny 
• je sťahovavá 

 

Labuť 

• veľký plávajúci vták 
• potrava: rastliny 
• je čiastočne sťahovavá 
• samec je väčší a ťažší (až 22kg) 

 

Kaňa 

• dravý vták 
• potrava: hmyz, žaby, ryby 
• dobre lieta 
• je sťahovavá 

Bocian  biely  

• je brodivý vták 
• dlhé nohy, dlhý zobák, dlhý krok 
• je sťahovavý 
• potrava: žaby, myši 

 

Volavka  

• je sťahovavá 
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• hniezdi v kolóniách  
 

Lyska  

• jej typickým znakom – biela škvrna na čele 
• potrava: rastliny, hmyz, slimáky 
• je čiastočne sťahovavá  

 

Kormorán  

• potrava: ryby 
• hniezdi na stromoch v kolóniách  

 

Rybárik  

• čisté rieky, potoky  
• potrava: menšie ryby  

 

Potápka  

• dobre lieta 
• potrava: malé ryby 
• stavia si plávajúce hniezdo  

 

Čajka  

• dlhé a úzke krídla 
• dobre pláva aj lieta 
• potrava: drobné ryby, larvy, slimáky 

NEKŔMIVÉ  - potravu si po vyliahnutí hľadajú samé(kačica) 

Mláďatá vtákov:    

KŔMIVÉ – kŕmi ich samica alebo samec(bocian) 

Úlohy: strana 74/1,2,3,4 (zelený rámik) ústne 

Písomne: Ako môžu znečistené vodné toky ohroziť druhovú rozmanitosť vtákov 
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NBV a TSV nech si deti pozrú doplnkové štúdium. (na stránke školy) 

 

Kováčik (INF)   Informatika (od 30. marca do 3. apríla 2020) 

5. ročník (5. A, 5. B) 

Prezentácia v programe PowerPoint 

Rozsah: 5 snímok  

Téma: Možnosti elektronickej komunikácie počas karantény 

Poslať na mail: informatera@gmail.com (alebo dodatočne priniesť do školy po karanténe) 

 

VYV - 5.A,B,C,D 

Téma - Jarná lúka 

Formát- A4 (môže byť biely , alebo farebný výkres, môžete na výkres nalepiť novinový papier, ale len 

čierno-biely, alebo kartón (aj hnedý)) 

Technika - koláž 

Z farebného papiera si vystrihnite 3 kolieska rôznych farieb a veľkosti, ktoré nalepíte na seba. 

Takýchto kvietkov si urobíte 6-7 kusov. (tie kolieska predstavujú zjednodušené kvietky) 

Kvietky si esteticky rozmiestnite na výkres, nalepíte a pastelkou dokreslíte stonky kvietka, poprípade 

naznačíte trávu na lúke. 

Ako pomôcka vám poslúži táto ukážka. Ocením vlastú farebnú kombináciu, nekopírujte. 

Prajem Vám príjemné Veľkonočné sviatky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:informatera@gmail.com

