
SAMOŠTÚDIUM 6.4.-17.4.2020 

5A  ANJ Mg. Monika Kubrická  6.4.-17.4.2020 

1.hodina Student´s  Book + Workbook 

-práca s učebnicou a pracovným zošitom – kontrola odpovedí z minulého týždňa 

-sebahodnotenie – čo mi robilo problémy, kde som mal chyby, čomu som nerozumel, ako sa mi 

pracuje doma (napísať vo Worde ak sa dá a poslať mailom) 

2.hodina 

-keďže bude Veľká noc, pripravila som pre vás len pracovné listy, naučíte sa z nich pár slovíčok 

a zabavíte sa, nájdite 10rozdielov, urobte pohľadnicu.... 

-vyfarbené a vypracované odfoťte a pošlite na môj mail kubrickam@gmail.com 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.hodina Workbook 

-str.42 – Progress review – opakovanie - cv.1,2,3 

-str.43 - Progress review – cv.5 

4.hodina Student´s  Book 

-str.113 – Project – My dream school – cv.2 – prečítať si text, v ktorom je opísaná vysnívaná škola 

a pozrieť si cv.3 – postup ako urobiť projekt , premyslieť si svoju vysnívanú školu (podobné sme robili 

v skupinách no tento krát reálnejšie   

5.hodina Student´s  Book 

-str.113 – Project – My dream school – podľa možností urobiť buď vo Worde alebo v PowerPointe 

projekt o vysnívanej škole podľa vzoru, pridať obrázky z internetu... a poslať na mail 

 

Kováčik (INF) Informatika (od 6. apríla do 17. 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: Netiketa a kyberšikanovanie 

 

 

 



Samoštúdium  SJL   ( týždeň 6.4. - 17. 4. 2020) 

Trieda:  5. A    

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

__________________________________________________________________________ 

Jazyková zložka   

 

 Múdra hlavička pre šikovných piatakov  

1. Z dvojice slov zakrúžkuj spisovné slovo: 

pečiatka – razítko, hojdačka – húpačka, kukátko – priezor, pleveľ – burina, dojča – kojenec, 

čípok – čapík, rožok – rohlík, kelímok – téglik, prádlo – bielizeň, horúčka – teplota  

2. Priraď správne k frazeologizmu jeho vysvetlenie: 

a/ mať mlieko na brade – o veci je rozhodnuté 

b/ kúpiť niečo za babku – prenáhliť sa, povedať hlúposť 

c/ streliť capa –  všetko by rozdal, je veľký dobrák 

d/ čo na srdci, to na jazyku – byť veľmi mladý, neskúsený 

e/ dal by aj poslednú košeľu – kúpiť to veľmi lacno 

f/ kocky sú hodené  - je pravdovravný, úprimný  

 

3. Hra na učiteľa. Zahraj sa na učiteľa/učiteľku, vezmi si farebné pero a oprav  

v texte pravopisné chyby.  

Pred pokladnicov stoja záujemcovia o lístki na koncert.  V programe sú uvedené mena 

hudobníkou. Po klaviristovi vistúpy huslista violončelista. Medzi sólistami operi sú 

známe mena, napríklat tenorista  peter  dvorský. Organizátori koncertou prezívajú 

pocyti radosti. Kto by sa netešil z úcasti známych tvarí? V prítmí sáli vidieť natšené 

oči divákou. Na konci koncertu patrí potlesk aj dirigenťovi. Zo sólistami sa divácy 

lúčia kyticami kvetou. Ludia sa roschádzajú na sídliska a do bitov. Predo dvermi ich 

výtajú ich verní miláčikovia.  

 

4. Doplňovačka – Doplň do viet správny tvar podstatného mena oko , ucho  

v pluráli.   

a/ Plávajú v polievke. Mastné .................................... .  

b/ Každý z nás ich má inej farby. Modré, zelené, hnedé alebo čierne ...................... .  



c/ Počúvame nimi, sú na hlave. ........................... .  

d/  Na kuchynskom hrnci bývajú pevné ........................................ .  

 

5. Vypíš z textu podstatné mená a zaraď ich podľa vzorov. 

Na hrádzi bolo v nedeľu veľa cyklistov a korčuliarov. Svetlo na schodišti svietilo celú 

noc. Inštruktor mi podal kľúče od auta. V jadrách orechov a mandlí sa vyskytujú 

bielkoviny a tuky. Vnúčatá pozorne počúvali babičkino rozprávanie. Traktoristi 

poorali neďaleké pole. Na zemi sme objavili stopy divých zvierat. Celý kraj 

zahaľovala tma ako vo vreci. Na tvári sa jej odrážala radosť. Do cieľa dobehli prví. 

Zvonku bolo počuť hlasné trúbenie.  

 

chlap: ............................................................................................................................... 

hrdina: ............................................................................................................................. 

dub: .................................................................................................................................. 

stroj: ................................................................................................................................. 

žena: ................................................................................................................................. 

ulica: ................................................................................................................................. 

dlaň: .................................................................................................................................. 

kosť: ................................................................................................................................. 

mesto: ............................................................................................................................... 

srdce: ................................................................................................................................ 

vysvedčenie: ..................................................................................................................... 

dievča: .............................................................................................................................. 

 

6. Skúste vyriešiť prešmyčky.  

Vzor: potoky – kopyto 

jarmo -  .................................... , žienka - .............................,  

            dierka- ..................................... ,  teliatka- ................................. 

 

 

 

 

 



7. Niektoré rodiny zachovávajú milú tradíciu – písanie veľkonočných pohľadníc, 

iné posielajú radšej SMS.  Adam síce pohľadnicu napísal, ale pri jej písaní narobil 

množstvo chýb.  

     Odhaľte ich a opravte.  

 

Adamova  pohľadnica 

                

             

  Príjemne prežité veľkonočné sviatki  

jary v kruhu blízkých a veľa vodi s 

fliaš polievačou        

          

          

          
           

                Ti želá    Ema Kováčová   

   Tvoj Adam    J. Matušku 2330   

      955 01  Topoľčany 

           
                

 

Máte radi veľkonočné sviatky?  Tento rok ich strávime doma, v kruhu najbližšej rodiny.       

Napíšte pohľadnicu/ text SMS  k blížiacim sa sviatkom pre svoju vzdialenejšiu rodinu, 

kamarátov, spolužiakov, s ktorými sa teraz nemôžete osobne stretnúť.  Môžete pridať aj 

ilustráciu ( vajíčko, zajačik, baranček, jarné kvietky ..... ) 

 

Moja pohľadnica / moja SMS  - text 

                

             

  

 

           

          

          
           

      _____________   

      _____________   

      _____________ 

           
                

.  

 



Práca s učebnicou  SJ                                                                             

Prečítajte si text na str. 93  Je to úryvok z knižky Jely Mlčochovej  - Adrianin prvý prípad.  

Po prečítaní si všimnite hrubo zvýraznené slová. Viete, aké sú to slová, lepšie povedané 

slovné druhy?   

Sú to prídavné mená.  Pozrime sa na ne bližšie.  

              

Poznámky si napíšte do zošita  

 

Sú to plnovýznamové ohybné slová, ktoré  pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, vecí 

a javov. S podstatným menom zhodujú v rode, čísle a páde. 

 Pýtame sa na ne otázkami: aký/ aká/ aké?, ktorý/ktorá/ktoré? čí/čia/čie? Podľa toho, o aký  

druh prídavného mena ide.  

Prídavné mená delíme na:                         

1. akostné  

2. vzťahové  

3. privlastňovacie  

 

Akostné prídavné mená →  sú neodvodené a pomenúvajú akosť alebo kvalitu. 

 môžeme ich stupňovať ( napr. milý – milší – najmilší, dobrý – lepší – najlepší ....) 

 môžeme k nim utvoriť prídavné mená s opačným významom – antonymá ( napr.   

malý – veľký, usilovný – lenivý, pekný – škaredý ....) 

 pýtame sa na ne otázkou → aký? aká? aké?  

 patria k nim aj pomenovania farieb ( napr. modrý, biely, zelený ....) 

 

Vzťahové prídavné mená → sú vždy odvodené. ( napr. písací, pudingový, fazuľová., 

nočný, jablkové .....) 

 nemôžeme ich stupňovať ( napr. zubný ... zubnejší, najzubnejší ... neexistuje, je len 

zubný, zubná, zubné .... lekár, kefka, kazy ...)  

 nemôžeme k nim utvoriť prídavné mená s opačným významom – antonymá 

 



Privlastňovacie prídavné mená → tvoria sa od osobných a zvieracích mien  

                                                    ( napr. susedov pes, mačkina srsť , Ferkovo autíčko...) 

 nemôžeme ich stupňovať   

 nemôžeme k nim utvoriť prídavné mená s opačným významom – antonymá 

 

 pýtame sa na ne otázkou → čí? čia? čie? ( teda → čí pes? susedov .., čia srsť?   

                                                                     mačkina... čie auto?  Ferkovo ....) 

do tohto druhu  patria aj zvieracie prídavné mená, ktorými privlastňujeme buď 

celému zvieraciemu duhu( líščí chvost) , alebo iba jednému zvieraťu ( líškin 

chvost) . 

 

Skloňovanie prídavných mien 

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

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

          Jednotlivým vzorom sa budeme venovať o dva týždne.  

 

 

Literárna výchova 

           Opakovanie TC – Povesti  

 

Vráťte sa k ukážkam povestí, ktoré ste si ešte neprečítali. Z prac. zošita Hravá 

literatúra 5 si urobte str. 56 – 57 → Opakovanie – test  ( 10 otázok z TC Povesti) 

 

 Potešilo by ma, keby ste mi tento týždeň poslali vaše práce - opisy domáceho 

miláčika – zvieratka alebo váš režim dňa v týchto dňoch - čo robíš od pondelka do 

piatku  ( ako tráviš čas s rodičmi, súrodencami, čomu sa spolu venujete .... kto, čo vám 

teraz  najviac chýba...)  mailom na adresu → sedmiriam6.a@gmail.com 

          

           Ak by niekto chcel, môže urobiť prezentáciu/ projekt na tému - 

           Povesti z nášho regiónu alebo Hrady a zámky nášho kraja. 

 

          Informácie môžete hľadať napríklad na stránkach: 

          http:// www.slovakia.eu.sk /hrady-a-zamky.html  

          http:// www.zamky.sk  

                                                                                                Jednotka vás neminie!                     

   

 

Prajem Vám všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov 

v kruhu najbližších, veľa zdravíčka, pohody a slnečných dní.    

mailto:6.a@gmail.com
http://www.slovakia.eu.sk/
http://www.zamky.sk/


 

Hudobná výchova: 

 
5. A- Milí moji piataci. Vy ste veľmi kreatívna a šikovná trieda, ktorá vie vytvoriť krásne 

prezentácie a ste veľmi tvoriví. Skúste vytvoriť obal na CD- postačí Vám k tomu papier 

formát A4, ktorý odstrihnete na štvorcový rozmer 15cmx15cm. Motív a farebnosť 

ponechávam Vašej fantázii. Nezabudnite sa podpísať, odfotiť  a poslať na dole uvedenú 

mailovú adresu. Každá snaha bude ohodnotená. Teším sa.  
Všetko, čo vytvoríte mi prosím pošlite na moju adresu: janka.chvojkova@azet.sk 
 
Držte sa a hlavne veľa zdravia Vám i Vaším rodinám. 
S pozdravom Vaša pani učiteľka Janka Chvojková. 

 

 

GEOGRAFIA 
Ahojte srdiečka! 

Dúfam, že ste všetci zdraví. Na tento týždeň Vám nové učivo nepošlem, pretože je dôležité aj 

opakovanie toho starého . V učebnici na strane 78-79 sú otázky na zopakovanie učiva (od č. 1-13). 

Minulý týždeň som Vám dala aj bonusové úlohy (dobrovoľné). Vypracované mi ich môžete poslať na 

johankafabova@gmail.com  samozrejme, ak chcete, aby som ich ohodnotila. Samozrejme, ak máte 

otázky ohľadom učiva, napíšte mi, potešíte ma.  Na ďalší týždeň Vám do edupage pošlem správne 

odpovede. 

Posielam ešte  video: Polárny svet (na rozšírenie vedomostí) 

 
ETV pre 5.a 6. roč. 

Milí piataci a šiestaci, vašou úlohou bude napísať rozprávku, alebo príbeh, kde hlavnou postavou 

bude COROŠ (postavička pomenovaná podľa korona vírusu). Ako každá rozprávka končí šťastne, aj tá 

vaša by mala mať šťastný koniec. Ostatné postavičky si pomenujte sami. 

Dbajte o to, aby rozprávka, alebo príbeh mali zmysel. Poteším sa aj ilustrácii. 

Rozsah vašej práce má byť najmenej na formát A5 (polovička A4) 

Úlohu máte zadanú do 17.4.2020 

 

Matematika  5.A      od 6. 4. 2020 do 17.4.2020 

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

www.bezkriedy.sk  . Okrem prezentácie na danej stránke budete mať  1 poracovný list, kde si 

osovú súmernosť precvičíte. Ak  sa niekto potrebuje niečo opýtať,  napíšte mi na mail   

blukacikova@centrum.sk   ja vám  rada odpoviem.  

mailto:janka.chvojkova@azet.sk
mailto:johankafabova@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=RwYVK27gAk4
http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk


BIOLÓGIA VODNÉ CICAVCE 
základná charakteristika: 

- žijú v riekach, jazerách, rybníkoch, vodných priehradách 

- sú dokonale prispôsobené životu vo vode: 

  1. lesklá, hustá a nepremokavá srsť (chráni pred chladom) 

  2. silný chvost (slúži ako veslo a kormidlo) 

  3. plávacie blany (umožňujú dobré plávanie) 

 

VYDRA RIEČNA 

- žije v čistých vodách, kde je dostatok potravy a úkrytov 

- mäsožravá (raky, hmyz, drobné ryby) 

- zákonom chránená 

 

 

 

 BOBOR VODNÝ 

       - veľké hlodavé zuby (dorastajú po celý život) 

       - obrusuje si ich pri obhrýzaní kmeňov stromov 

       - zákonom chránený   

       - živí sa rastlinnou potravou 

       - žije v kolóniách   

       - na brehoch si vyhrabáva nory, stavia hrádze   

z kmeňov stromov, konárov a kameňov                                                                            

 

 

 

ONDATRA PIŽMOVÁ 

- má dĺžku asi 40 cm 

- z bokov sploštený chvost, pokrytý šupinami 

- dobre pláva a potápa sa 

- robí si kopovité nory z rastlín 

- živí sa rastlinnou potravou 

- zákonom chránená 

 

 

Úloha: str. 77/1,2,3,4 ústne 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/03/vydra-1.jpg&imgrefurl=http://www.predskolaci.cz/?tag=vydra&usg=__0pW5FCOURipll29_lrUZx-qaSl4=&h=768&w=966&sz=74&hl=sk&start=1&zoom=1&tbnid=ftyzIXVq6xpSjM:&tbnh=118&tbnw=148&ei=WQWRTca3KYTdsgaKuZCMDw&prev=/search?q=vydra&um=1&hl=sk&sa=N&rlz=1R2GGLL_en&biw=1259&bih=504&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://snaturou2000.sk/uploads/2009/08/animal/bobor-vodny/Castor_2-430x249.jpg&imgrefurl=http://snaturou2000.sk/zivocichy/bobor-vodny&usg=__VkjUx4Xfdvg5U399UuOti8J-Axg=&h=249&w=430&sz=16&hl=sk&start=1&zoom=1&tbnid=K6ilGrtJff5JBM:&tbnh=73&tbnw=126&ei=VAaRTa_GHsvMtAbxksWdDw&prev=/images?q=bobor+vodn%C3%BD&um=1&hl=sk&rlz=1R2GGLL_en&biw=1259&bih=504&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto05/foto_021.jpg&imgrefurl=http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/html05/foto_021.html&usg=__-7DihIX9BSogH1yYcI_UkNYEhbw=&h=400&w=575&sz=41&hl=sk&start=5&zoom=1&tbnid=RvpUh8uq-yMj9M:&tbnh=93&tbnw=134&ei=kAiRTaqgK47AswbxzpmfDw&prev=/search?q=ondatra&hl=sk&rlz=1R2GGLL_en&biw=1259&bih=504&site=search&tbs=itp:photo&tbm=isch&um=1&itbs=1


SAMOŠTÚDIUM 

Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Predmet: Nemecký jazyk 
Trieda:  5.A, 7.B, 7.C, 7.D 
Termín: od 6.4.2020 – 17.4.2020 
 

Milí moji,  

 

ďakujem Vám pekne za spoluprácu v tomto zvláštnom období – tí, ktorí ste sa ešte so mnou 

nespojili prostredníctvom aplikácie ZOOM, môžete tak urobiť, stačí ma skontaktovať mejlom 

a pošlem vám link aj čas stretnutia – tam spolu pracujeme na zadaných úlohách. 

Užite si tieto chvíle najlepšie ako viete, objavte v sebe dosiaľ nepoznané vlohy, talent, 

schopnosti. Potlačte hnev a buďte k svojim blízkym milí, ústretoví, chápaví. Nehodnoťte tento 

čas ako zlý - nie je zlý, len je iný.  Ponúka nám nový pohľad na zaužívané zvyky a otvára nové 

možnosti.  Ukazuje nové cesty. Prajem Vám všetkým najmä zdravíčko a lásku. Ostatné bude  

Okrem toho, príjemnú Veľkú noc a krásnu jar!!!! 

        Vaša učka A.  
1. MODUL  2/ LEKTION 1   

Téma  WOHNEN – BÝVANIE   

Žiaci sa naďalej učia 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/ 

 
S. 50/ 15  
Doplň do textu  vhodné  prídavné  mená.  
S. 50/16 
Koľko slov nájdeš? Napíš do zošita a dbaj na písanie veľkých písmen na začiatku podstatných 
mien v nemčine. 
50/17 
Napíš po slovensky 
50/18 
Čo patrí k sebe? Kde sa predmety nachádzajú? 
50/19 
Aké prídavné meno by si doplnik? 
51/ Aussprache budeme precvičovať online spolu. 
 

2. Prezentácia ppt/klikni na link  WOHNEN 
 
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f28f7e58-177b-4870-b0ee-
e9460f29de5b?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing 
 
Tí, ktorí budete online na hodine ZOOM, budeme spolu pracovať s prezentáciou, ktorí 

nemôžete byť na hodine, prosím , preklikajte si prezentáciu, je poučná  

3. Pracovný zošits. 31/8,  32 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f28f7e58-177b-4870-b0ee-e9460f29de5b?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f28f7e58-177b-4870-b0ee-e9460f29de5b?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing


 

Dejepis - 5.A    Opakovanie            utorok                                     7.4.2020 

Žiaci si zopakujú učivo , na strane 59 v učebnici.  Sú tam otázky , písomne si ich 

vypracujú do zošita. (stačia stručné odpovede - jednou vetou ) 

Žiaci si môžu začať pripravovať referáty (na ktorých sme sa dohodli na začiatku 

2.polroku )  

Téma : Historické pamätihodnosti mesta Topoľčany a  regiónu Topoľčany 

Na výkres  A 3 – nakresliť, vystrihnúť , vytlačiť, nalepiť a hlavne napísať 

o jednej pamätihodnosti.., ktorá je v našom meste (tí , čo sú z dedín, môžu 

opísať takú , ktorú majú v rodnej obci). 

Toto máte dlhodobejšiu prácu (asi na dva týždne) - potom ,keď sa vrátime do 

školy   tak mi to všetci ukážete . Teším sa na Vás !  

 

Dejepis – 5.A                                                                       16.apríla 2020 

Žiaci pokračujú v zadanej práci, ktorú majú vypracovať : 

„Historické pamätihodnosti mesta Topoľčany a regiónu Topoľčany“ 

Referát - A 3 výkres 

 

TSV, NBV 

Žiaci nájdu materiály na hodinu Tsv,  Nbv 
v doplnkovom štúdiu na stránke školy. 
Krížová cesta, Slávenie veľkonočného trojdnia v kruhu rodiny. 
Prajem Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov v kruhu rodin 

 

 

 

 

 



VYV 

Čo vidíš? – kresba z predstavy 
Čo si dokážete predstaviť, keď vidíte len čiary alebo nejaký tvar na kúsku papiera? 

 

Prevedenie. 
Deti, doplnte  tvar  v každom štvorci podľa  vlastnej fantázie. 

Vzniknutý obrázok vyfarbíte. Prekreslite si  "tabuľku" na výkres. 

Použite A4 výkres, ceruzku,pastelky, čiernu tenkú fixku. 

Úlohu máte do 17.4.2020  

 

Prajem vám, aj vaším rodinám, krásne, pokojné a radostné  sviatky . 

p.uč. Kopencová 

 

 

 

 



 


