
5A  ANJ Mg. Monika Kubrická  4.5.-7.5.2020 

1.hodina Student´s Book 

-opakovanie slovnej zásoby (zoom) 

Grammar – VERB + -ING (zoom) 

     -ak po slovesách  love, like, prefer, hate, don´t mind, mind....- nasleduje ďalšie sloveso tak 

musí mať koncovku – ing 

-napr: I like dancing. (Rád plávam.), He prefers walking. (Uprednostňuje prechádzky.), We don´t mind 

getting up early. (Neprekáža nám vstávať zavčasu.), She hates travelling by bus. (Neznáša cestovanie 

autobusom.) 

-SB str.57/cv.2 – napíš 2 veci , ktoré robíš rád, 2 veci, ktoré ti neprekáža robiť a 3 veci, ktoré neznášaš 

robiť  (zoom) 

-SB str.57/cv.3 – napíš otázky v správnom tvare a premysli si odpoveď (budeme robiť online) 

2.hodina Workbook 

-str.46/ cv.5 – doplňte vety podľa seba 

-str.47/ cv.1,2,3 – upevniť si používanie slovies , po ktorých ide ďalšie s koncovkou –ing 

3.hodina 

-nezabudnite, že v nedeľu bude Deň matiek a tú svoju niečím prekvapte, potešte 

-Posielam vám básničku/pieseň o mamičke. (môžete si nájsť na internete) a obrázok, ktorý 

mamičke môžete vymaľovať 

I really love my mother,    Naozaj ľúbim moju mamku, 
my mother, my mother.    moju mamku, moju mamku. 
I really love my mother         Naozaj ľúbim moju mamku 
I love her so much.    Tak veľmi ju ľúbim.  
She feeds me and clothes me,    Ona ma kŕmi a oblieka ma 
she hugs me and kisses me.    Ona ma objíma a pobozká ma. 
I really love my mother     Naozaj ľúbim moju mamku, 
I love her so much.    Tak veľmi ju ľúbim. 
 
-do zošita mi napíšte a pošlite o vašej mamine, aká je, čo má rada, prečo ju tak ľúbite, ako s ňou 

trávite čas ..... 

-úlohy mi stále posielajte na mail tak ako doteraz, všetci ste šikovní a teším sa aj na prezentácie 

Dream school  (kto ešte neposlal) a postupne aj o knihe/filme  

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika  5.A      od 4. 5. 2020 do 7.5.2020 

Nová téma: Grafy, diagramy, tabuľky. Prezentácia a pracovný list nájdete na 

www.bezkriedy.sk  .  

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

rada  vám odpoviem.  

ONLINE hodina matematiky  7.5.2020 o 11 hod na ZOOM 

ID 540 398 3598  ,  bez hesla.  

 

 

 

http://www.tulsaworld.com/adv/sites/MothersDay/color.jpg
http://www.bezkriedy.sk/
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Samoštúdium  SJL   ( týždeň 4.5. 2020 – 7.5. 2020) 

Trieda:  5.A 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

__________________________________________________________________________ 

Ahojte, piataci! 

Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali svoje práce. Sú však aj žiaci, od ktorých nemám ani 

písomné práce, ani PL – Múdra hlavička. Pošlite mi ich, prosím, tento týždeň na adresu: 

sedmiriam6.a@gmail.com . 

Teší ma, že sa pravidelne stretávame na hodinách SJL on-line prostredníctvom aplikácie 

ZOOM, ste aktívni, pýtate sa, čo vás zaujíma. Vo vyučovaní na diaľku budeme pokračovať aj 

v nasledujúcom období. 

Jazyková zložka 

PZ – Hravá slovenčina →  dokončite si cvičenia na str. 45, 46, 47 – sú zamerané na 

prídavné mená. Kontrolu cvičení si urobíme spoločne na hodine SJ on-line.  

Skontrolujte si cvičenia z minulého týždňa,  ktoré ste si mali  vypracovať do zošita SJ. 

Cvičenia do zošita - prídavné mená ( SJL → týždeň 27.4. – 30.4.2020) -  riešenie 

1. Podstatné mená v zátvorkách nahraď prídavným menom. 

 

Mamina dnes uvarila ( šošovica) ..šošovicovú.. polievku.  Ja mám však oveľa radšej 

(ryža) ..ryžový.. nákyp alebo (zelenina) ..zeleninové.. rizoto. Katka je úplne iná. Tá 

zje aj (špenát)..špenátový.. či ( fazuľa) ..fazuľový.. prívarok. Obidvaja zbožňujeme 

(bryndza) ..bryndzové.. halušky so slaninkou. 

Pravopisná doplňovačka – prídavné mená                    

  V  jeden  slnečný deň  sme  sa  vybrali  na  návštevu k našim starým  rodičom.   

Pri otvorených  dverách  nás  privítal  veľký strakatý pes.  Silný brechot  privolal 

zachmúrených  starých rodičov. S úprimným   úsmevom  sa  s  nami   zvítali.  Potom  sme  

sedeli  za vysokým   bielym   stolom.  Napchávali  sme  sa  sladkými  buchtami  a čerstvým  

chlebom  s pravým   medom.  Aj vy  máte  radi  sladučký   med?  Alebo  dáte  prednosť  

lákavým   buchtám? Odborníci  vravia, že  budeme zdraví len zo zdravých potravín. 
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Doplň do prídavných mien správne písmeno a urči ich podľa zadania v tabuľke. 

Prídavné meno rod číslo pád vzor 

s neznámymi    bylinami ženský pl. I pekný 

(mám) bystrý   zrak mužský sg. A pekný 

za osiroteným  šteňaťom stredný sg. I pekný 

k horským  chatám ženský pl. D pekný 

o ľudových  zvykoch mužský pl. L pekný 

z rýdzich  kovov mužský pl. G cudzí 

k lesným  zvieratám stredný pl. D pekný 

na dychových  nástrojoch mužský pl. L pekný 

indiánski  náčelníci mužský pl. N pekný, N pl. ! 

rozhodujúci  okamih mužský sg. N cudzí 

pod najvyšším  mostom mužský sg. I cudzí  

vyčerpaní   cyklisti mužský pl. N pekný, N pl. ! 

Kto nestihol, dorobí si tento týždeň v programe ALF test Prídavné mená 

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

meno žiaka (bez hesla) 

 

Opakovanie prídavných mien  -  vypracujte si do zošita 

1. Doplň prípony v N pl. 

 

múdr__ šachist__, zahraničn__ turist__, obetav__ programátor__, mil__ rybár__, hlučn__ 

motorkár__, mlad__ cestár__, smel__ kozmonaut__, jedl__ hríb__, vysok__ dom__, mal__ 

kus__, veľk__ priestor__, siln__ úder__, infekčn__ chorob__, hned__ vlas__, star__ javor__, 

nebezpečn__ úraz__, napísan__ životopis__, ľúbozvučn__ hlas__, biel__ brez__, sviež__ 

jogurt__, mliečn__ syr__, taliansk__ špaget__, strážn__ ps__, diváck__ pozdrav__, 

strojársk__ budov__, švédsk__ stol__ 

2. Vystupňuj prídavné mená 

smelý  smelší najsmelší 

krásny    

múdry    

malý   

vysoká   

 

3. Napíš prídavné a podstatné meno v uvedenom tvare. 

spevavý vták (G sg.) spevavého vtáka 

vysoká tráva (I pl.)  

teplejšie počasie (L sg.)  

čarovné kúzlo (D sg.)  

priateľská správa (I sg.)  

farebná niť (G pl.)  

 

 



4. V prídavných menách vyznač spoluhlásku pred pádovou príponou a urč vzor.  

súkromný detektív pekný 

 úžasná správa   

včerajší deň  

červenolíce dieťa  

hlboké jazero  

bicie nástroje  

 

Pýtali ste sa ..........  Jedno alebo dve „N“ v koncovke prídavných mien .... 

Kedy sa v prídavných menách píšu dve spoluhlásky „nn“ ?  

Zapamätajte si pravidlo: Ak posledná slabika podstatného mena, z ktorého 

tvoríme prídavné meno, obsahuje spoluhlásku „n“ alebo „ň“, prídavné meno má 

koncovku „ -nn“. 

jeseň – jesenný, kameň – kamenný, cena- cenný,  

rodina – rodinný, rastlina – rastlinný, okno – okenný,  

ráno – ranný/ raňajší ( máme aj prídavné meno „raný“, ale to sa používa vo 

význame skorý – raný stredovek = skorý stredovek ) 

- výnimkou je príd. meno vlnený – v podstate v ňom dve „n“ aj sú, len sú 

rozdelené vsuvnou samohláskou – e = vlnený 

- pozor aj na prídavné mená → korunový a korunný 

korunový- súvisí s korunou ( korunová známka, korunová minca) 

korunný- označuje niečo veľmi dôležité ( korunný svedok v prípade –  

                                                                   najdôležitejší svedok) 

 

Ostatné prídavné mená, kde sa v poslednej slabike nenachádza „n“ alebo 

„ň“ → leto - letný,  jar - jarný, zima – zimný,  

koža – kožený,  

guma – gumený,   

slama – slamený, 

sklo - sklený/ sklenený = v týchto tvaroch prídavných mien  sa  v praxi 

často nesprávne vyslovuje „ – nn“! 

 

 Náuka o slove – lexikológia  -  poznámky do zošita  

 

Slová v slovnej zásobe nášho materinského jazyka členíme podľa 

viacerých kritérií. 



Nás bude zaujímať členenie slov podľa významových vz5ahov medzi 

slovami. 

     ↓ 

Podľa tohto členenia rozlišujeme:  

1. Synonymá = rovnoznačné slová, ktoré majú rôznu formu, ale 

rovnaký alebo veľmi podobný význam. Rozlične pomenúvajú jeden 

jav. 

Napríklad: smelý – odvážny, nebojácny 

                  obľúbený – populárny, vyhľadávaný 

                  práca – robota, povolanie, drina, fuška, makačka   

                  stretnutie – schôdzka, rande, míting  

Synonymá tvoria tzv. synonymické rady.  

Synonymá patria do toho istého slovného druhu. Sú veľmi dôležité vo 

vyjadrovaní aj pri tvorbe písomných prác ( mnohým som to písala    

v rámci spätnej väzby, keď sa vám v opise alebo rozprávaní často 

opakovali tie isté slová) 

 

2. Antonymá (opozitá) = slová opačného významu, protikladné slová 

Napríklad: veselý – smutný, zdravý – chorý, lenivý - usilovný 

 

 

Literatúra 

Budeme pokračovať v TC Legendy. Minulý týždeň ste si mali napísať 

poznámky o legende, ktoré som Vám poslala a prečítať si Legendu o sv. Jurajovi 

( učebnica LV str.111- 112) – vypracujte si k tejto legende aj cvičenia z PZ 

Hravá literatúra str. 59/ cv. 1 až 4. 

V čítaní pokračujte ľudovou legendou Mataj v učebnici LV str.113 – 117.  

Pekný týždeň!  MS 😊 

 

 

 

 



SAMOŠTÚDIUM 

Predmet: Nemecký jazyk 
Trieda:  5.A, 7.B, 7.C, 7.D 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie: 4.5. – 7.5. 2020 
 
Milí moji nemčinári,  

 

verím, že sa máte dobre a čoskoro sa uvidíme. Kým sa tak však stane, je vzdelanie vo Vašich rukách a my 

učitelia Vám plne dôverujeme.  Všetkým, ktorí mi posielate úlohy na mikulova.annamarie@gmail.com veľmi 

pekne ďakujem a ostatní prosím, pošlite mi fotky Vašich vypracovaných úloh.  Oceňujem všetkých, ktorí 

chodia na naše ZOOM hodiny, iste sa Vám ľahšie pracuje, keď si veci vysvetlíme. Kto by sa chcel pridať, 

pokojne mi napíšte mejl a dám Vám bližšie informácie. Krásny týždeň Vám prajem, Annamarie Mikulová. 

 
 
Modul 2/ Lekcia 2 Ein   Besuch - NÁVŠTEVA 
 

1. Nová slovná zásoba – nájdeš ju v pracovnom zošite na strane 54, 55. Pred začatím práce na 
lekcii by bolo fajn si prečítať slovíčka. 
+ Dodatok 
Die Frau – pani 
Der Mann – muž 
Der Herr – pán 

 
2. Práca s učebnicou s. 52, 53 – čítanie s porozumením, preklad rozhovoru. 

- Guten Tag, Frau Stein. 
- Dobrý deň, pani Steinová. 
- Bitte, kommen Sie rein. 
- Prosím, poďte dnu. 
- Hallo, Brigitte. 
- Ahoj, Brigitte. 
- Und wie geht es Ihnen? 
- A ako sa Máte? 

 Mir geht es gut, danke! 

 Mám sa dobre, ďakujem! 
- Und dir, Brigitte? Wie geht es? 
- A ty, Brigitte? Ako sa máš? 

 Es geht... 

 Ujde to... 

 Wo ist Tina? 

 Kde je Tina? 
- Sie macht Hausaufgaben. 
- Robí si domáce úlohy. 
- Frau Stein, Möchten Sie was trinken? Eine Tasse Kaffe? 
- Pani Steinová, prosíte si niečo na pitie? Šálku kávy? 

 Gerne. 

 Rada. 
- Und du, Brigitte? Möchtest du auch etwas trinken? 
- A ty, Brigitte? Prosíš si tiež niečo na pitie? 

 Nein, danke. Ich gehe zu Tina... 

 Nie, ďakujem. Idem za Tinou. 
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3. Grammatik - Gramatika – vysvetlenie 
 

Frázy ako sa opýtať niekoho – ako sa má. 
 

- Wie geht es  dir?    Ako  sa máš? 
- Wie geht es dir, Brigitte?   Akos a máš, Brigitte? 
- Wie geht es  Ihnen?   Ako  sa máte?  (vykanie) 
-  

 Mir geht es    gut.  Mám sa dobre. 

 Mir geht es   schlecht. Mám sa zle. 
 

prima.  Mám sa fajn. 
 
     sehr schlecht. Mám sa veľmi zle. 
 
Možností na odpovede je viacero.  Pri tykaní i vykaní je odpoveď rovnaká. 
 
Viac nájdeš v učebnici na strane 53 cv. 3,4 
 
 
Möchten – chcel by som – presnejšie, prosím si (zdvorilostné sloveso v spoločenskej komunikácii) 
 
ich möchte   ja si prosím/chcel by som 
du möchtest  ty si prosíš/ chcel by si 
er, sie, es möchte  on, ona, ono si prosí/chcel/a/o by 
wir möchten  my si prosíme/chceli by sme 
ihr möchtet   vy si prosíte/chceli by ste 
sie möchten   oni si prosia/chceli by 
Sie möchten  Vy si prosíte/chceli by ste 
 
Prosím, naučte sa časovať  toto sloveso, budeme to nabudúce potrebovať    
 
 

 
4. Pracovný zošit strana 34 cvičenie 1,2  

Strana 35 cvičenie 4 
 

          
 
 

 

 

 

 

 



Biológia  Lúčne rastliny a huby 

Na lúkach a pasienkoch rastie mnoho rastlín a húb. Výskyt jednotlivých rastlín a húb závisí 

napríklad od množstva vody a zloženia pôdy. 

Lúčne rastliny rastú vo vrstvách – etážach:  

- koreňová vrstva, 

- vrstva nízkych tráv a trsov, 

- vrstva vysokých tráv, 

- vrstva stebiel a bylín. 
Na lúkach a pasienkoch rastú hlavne lúčne byliny a trávy. 

Znaky lúčnych tráv:  

- zväzkovité korene 

- dutá stonka s kolienkami 

- na konci stonky sú drobné kvietky, ktoré tvoria klas 

 

Medzi lúčne trávy patrí: kostrava, lipinica, timotejka, reznačka, mätonoh, psiarka. 

Lúčne byliny – môžeme ich nájsť na suchých aj mokrých lúkach 

Byliny rastúce na suchých lúkach: margaréta, pakost, zvonček, rebríček, šalvia 

Byliny rastúce na mokrých lúkach: iskerník, záružlie, nezábudka, jesienka 

Na lúkach nájdeme aj liečivé rastliny ako napríklad materinu dúšku, rumanček kamilkový 

alebo rebríček obyčajný. 

 Lúčne  a poľné huby 

- pečiarka poľná – jedlá huba 

- bedľa vysoká – jedlá huba 

- tanečnica poľná – jedlá huba 

 

 

 



Pracovný list  

1.Na lúke rastú rastliny vo vrstvách rovnako ako v lese. Pomenuj jednotlivé vrstvy – etáže. 

 

 

 

 

 

 

2.,, Bláznivé slabiky“ - vyrieš prešmyčky a dozvieš sa názvy našich najrozšírenejších 

lúčnych tráv: 

NICALIP TRAKOSVA     KATEJMOTI     NAČREZKA    NOHTOMÄ     

KAPSIAR

 

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

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

3.Oprav chyby v texte. 

Lúčne trávy sú kŕmne, to znamená že sa kosia a sú zdrojom potravy pre 
hospodárske zvieratá. Na suchých lúkach rastie napr. záružlie, nezábudka, 
kukučka , iskerník , jesienka. Na mokrých lúkach rastie margaréta, zvonček, 
rebríček, šalvia, pakost. Liečivé rastliny sa využívajú v textilnom priemysle. 
Pečiarka poľná rastie na poliach, lúkach, v sadoch. Bedľa nízka je jedlá huba 
rastúca na konci leta a v jeseni. Tanečnica poľná je nejedlá horká huba. 
 
Vypracovanie poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


Médiá- Čo sú médiá ?   Dejepis 5.A                                    5.máj 2020 

(str. 69) 

Médiá- sú prostriedky na šírenie informácií 

Najstaršie médiá- prvé noviny a časopisy. Novinári sú ľudia , ktorí pravidelne 

zbierajú informácie o udalostiach doma i vo svete a podávajú o tom správy do 

novín. 

Ľudia - na nazývajú čitateľmi (čítajú noviny a časopisy). 

Prvé noviny vyšli v Štarsburgu (Franc.) v roku 1609. Ďalšie vynálezy na šírenie 

informácií : telegraf, telefón, film, fotografia. Telegraf sa používal ako spojenie 

na lodiach na mori , používal sa v železničnej doprave (informácie 

o vypravených vlakoch). Dnes telegraf nahradil mobil. 

! Úloha !  a, napíš jeden týždenník (detský časopis) 

                 b, napíš jeden mesačník (detský časopis) 

NOVODOBÉ  MÉDIÁ  (médiá  20. storočia)     dejepis 5.A       7.máj 2020 

(str. 70-71) 

Novodobé médiá, ktoré vznikli v 20.storočí - rozhlas, televízia, internet, počítač, 

kino. 

Prvý film vznikol vo Francúzsku (zač. 20.stor.) Na Slovensku  bol prvý film 

o Jánošíkovi (v roku 1921, bol čiernobiely a bez zvuku). Bez  televízie si dnes 

nevieme predstaviť život.  

Prvé rozhlasové vysielanie - v USA. Prelom v šírení informácií znamenal  vznik 

počítačov. (firma IBM, v roku 1946). Vznik počítačovej siete - internet. 

!Úloha ! a, napíš internetové prehliadače, ktoré poznáš 

               b, napíš sociálne siete, ktoré poznáš 

               c, prečítaj si na  

str. 71 článok „Vieme správne používať médiá?“ 

 

 



Geografia  PÚŠTE  A POLOPÚŠTE: 
- sú to najteplejšie a najsuchšie miesta na Zemi 

 
- rozprestierajú sa v oblasti obratníkov 
- pokrýva ich piesok, štrk a kamene 
- veľký rozdiel medzi dennými a nočnými teplotami 
- duny = piesočné presypy 
- oázy =  miesta v púšti, kde sa vyskytuje voda 
- rastlinstvo je chudobné 
 

 
- živočíchy: ťavy, hady, hmyz, drobné hlodavce 
- osídlenie je veľmi riedke (žijú tu kočovníci – Tuarégovia, Berberi) 
- najväčšia púšť sveta je Sahara v Afrike 

 

 

 

 

 



Kováčik (INF) 

Informatika (od 4. mája do 7. mája 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: Zásady prezentácií 

 

ETV pre 5.ročník 

Drahí moji etikári, viem, že toho máte v domácej škole veľa a preto som si pre vás pripravila 

tvorivé úlohy. Budú len dve. 

1. úloha - Napíšte na papier čo najviac slov, ktoré súvisia s letom. 

2. úloha - Nakreslite symbol vašej rodiny. Taký rodinný erb. 

 

Vaše práce mi pošlite na môj mail. Ďakujem. 

Majte sa pekne. 
 

Práca je na jeden týždeň 

 

VYV  pre 5.A,B,C,D 

Milí piatačikovia, tentokrát budete mať za úlohu vyzdobiť si okno v izbe kvietkami, keď 
máme takúto neveselú situáciu. Dúfam, že vám mamičky dovolia lepiť lepiacou páskou na 
okno. 
Pomôcky: farebný papier, ceruzka, nožnice a lepiaca páska 
Na farebný papier si nakreslite kvietok (rôzny tvar), stonku a lístky, alebo len kvietky bez 
stonky a listov. Zlepíte si dohromady kvietky. Takých kvietkov si urobíte toľko, koľko 
potrebujete na jedno okno(6-10 ks). Poprosíte mamku, aby vám pomohla nelepiť na okno 
kvetinky. 
Vyzdobené okno odfotíte a fotku pošlete na mail dana.kopencova@centrum.sk 
Poprosím, tých, ktorí ste mi neposlali vaše práce, urobte tak počas týchto dvoch týždňov. 
Ďakujem. 
Krásne zdobenie. 
Prácu máte na dva týždne. 
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Inšpirácia: 
 
 

 

 

 

 

 

 


