
18. máj  2020  –  22. máj 2020 

5. B 

Konzultácie  (v prípade otázok a pedagogickej pomoci) 

Tomáš Kováčik 

pondelok – stredu od 9.00 do 14.00 

telefonicky: 0909203077 

mail: kovacik466@gmail.com 

Messenger: tomas466 (používateľské meno) 

Odporúčaný rozvrh domáceho vyučovania 

18.5.2020  –  22.5.2020 

(Podľa odporúčaného rozvrhu je možné realizovať jednotlivé zadania 

z hlavných predmetov.) 

 ODPORÚČANÉ NEPOVINNÉ 
8.00-8.45 9.00-9.45 10.00-10.45 12.30 14.00 

Pondelok 

18.5. 

 SJL DEJ   

Utorok 

19.5. 

 ANJ 

 

GEG 

 

  

Streda 

20.5. 

  MAT 

 

ANJ/Vráb. 
(online ZOOM) 

 

Štvrtok 

21.5. 

  MAT  ANJ/Ţák. 
(online ZOOM) 

Piatok 

22.5. 

 SJL BIO 

 

  

 

Ţiaci, sledujte elektronické vzdelávacie materiály na portáli ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Ţiaci a rodičia, sledujte aktuality a oznamy na webovej stránke školy 

zstribecskato.sk → AKTUALITY !!! 

 

 

 

mailto:kovacik466@gmail.com


Slovenský jazyk a literatúra 

5. ročník (5. B) 

Ahojte, žiaci, tento týždeň budete riešiť doplňovačku, test na portáli Alf a pracovný list.  

Doplňovačku mi pošlite opäť na mail:informatera@gmail.com, alebo ako jpg cez Messenger.  

Test vypracujte do zošita zo slovenského jazyka. 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Opakovanie zo slovenského jazyka a literatúry 

 

 

Doplňovačka /53 plnovýznamových slov/ 

Doplň chýbajúce písmeno. 

skúsen_ pilot,  

o lesn_ch vílach,  

dedinsk_ chlapci,  

k vesel_m gratulantom,  

pri makov_ch buchtách,  

zakliat_ princ,  

zúriv_ psi,  

s opusten_m_ ľuďmi,  

rýdz_ kov,  

vysok_ basketbalisti,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepozorn_m žiakom,  

futbalov_ rozhodca,  

hus_ gagot,  

k otcov_m známym,  

Katkin_ star_ rodičia,  

slovensk_ hokejov_ 

reprezentanti,  

zdvoril_ mam_n strýko,  

riaditelk_na zástupkyňa,  

falošn_ mačk_n pohľad,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domác_ chlieb,  

sú netrpezliv_,  

húsk_n mal_ zobáčik,  

žabk_no kvákanie,  

s hus_m perím,  

dávn_ spolužiaci,  

je veľmi zvedav_,  

boli leniv_,  

úprimn_ človek 



 

Pracovný list /Mataj 

Prečítaj si ukáţku z učebnice Literárna výchova 5, s. 113 a úlohy vypracuj do zošita. 

1. Aký literárny útvar vám legenda pripomína?  

2. Kto je hlavnou postavou príbehu? 

3. Ako je v príbehu hlavná postava nazývaná? 

4. Načo šla hlavná postava do pekla? 

5. Poznáme meno mlynárovho syna? 

6. Akými slovami si pýtal mlynárov syn to, po čo si prišiel? 

7. Kto mal mlynárov úpis? 

8. Kým sa stal mlynárov syn? 

9. Opíš zbojníka Mataja. 

10. Opíš Matajovu posteľ. 

11. Čo musel Mataj urobiť, aby sa odpútal od svojej postele? 

12. Aký osud ho postihol za svoje činy? 

13. Ako musel odčiniť zlé skutky? 

14. Aké náboženské prvky sa dajú v legende nájsť? 

15. Ktoré dve protikladné postavy sa v legende stretli? Opíšte ich vlastnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 

Práca na obdobie od 18. 5. 2020 do 22. 5 . 2020 – prečítajte si to, čo som napísal pre vás 

o obvode štvorca, do zošita si napíšte len to hrubšie napísané a pozrite si dva vzorové 

príklady, aby ste mohli riešiť úlohy - ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY PRE 5. ROČNÍK 

ZŠ – strana 50, cvičenia 1, 2 , 3, 4, 5 a 6.  

 

Milí piataci, ďakujem za poslané domáce úlohy z posledných týždňov a prosím, ak ste zabudli 

niektoré úlohy odovzdať, pošlite mi ich čo najskôr. Prosím vás, aby ste mi aj tentokrát do 

konca týždňa (piatok) poslali vami vyriešené úlohy, či už robené v počítači alebo odfotené zo 

zošita na môj e-mail alebo cez facebook. V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa 

matematiky (ivanvopy@gmail.com) 

 

Obvod štvorca 

 

Opäť si ukážeme, ako sa vypočíta obvod štvorca, aj to, ako má vyzerať a čo všetko má 

obsahovať riešenie príkladov na obvod štvorca. 

 

Každý štvorec má štyri strany, dokonca vieme, že všetky štyri strany sú rovnako dlhé a preto 

obvod štvorca vypočítame tak, že sčítame dĺžky týchto štyroch strán. Teda vo všeobecnosti 

platí: 

o = a + a + a + a 

 

Takýto zápis obvodu je však už pre nás veľmi nepraktický a nebudeme ho používať. Vieme, 

že každý štvorec má všetky štyri strany rovnako dlhé a preto jeho obvod vypočítame tak, že 

vypočítame štvornásobok dĺžky jednej strany.  

 

o = 4 . a 

 

Toto sa nazýva vzorec pre obvod štvorca a ten sa musíte naučiť, budete ho používať 

v každom príklade na obvod štvorca. Pozor, ide o všeobecný vzorec. Ak by mal štvorec strany 

s názvom napríklad k, alebo b, alebo m, potom by platilo: o = 4 . k    alebo   o = 4 . b   alebo   

o = 4 . m. 

 

Ukážeme si dva vzorové príklady. Vypočítajte obvod štvorca ABCD v centimetroch, ak dĺžka 

jeho strany je a = 380 mm. 

 

1.   Každý príklad na obvod začína vždy náčrtom a zápisom. Načrtnete si (len voľnou rukou) 

ľubovoľný štvorec a vyznačíte v ňom všetko, čo je zadané (vrcholy, strany). Pozor, aby 

bolo jasné, že ide o štvorec a nie obdĺžnik (predsa len náčrty môžu občas pripomínať 

obdĺžnik ako štvorec, keďže ich robíme voľnou rukou), treba do náčrtu označiť dve 

susedné strany. Dĺžky strán môžete dať priamo do náčrtu alebo do zápisu. Ukážem 

obidve možnosti. 

 

Do zápisu sa dávajú označenia a dĺžky strán (ak ste tak neurobili v náčrte), dodatočné 

informácie (ak nejaké sú) a čo máme vyrátať. V našom prípade máme vyrátať obvod 

v centimetroch. 

 

2.   Keďže obvod štvorca máme vypočítať v centimetroch, bude rozumné si dĺžku strany 

štvorca premeniť na centimetre. Samozrejme môžete rátať obvod aj v milimetroch a až 

výsledok premeniť na centimetre. 

 

3.   Nasleduje napísanie vzorca pre výpočet obvodu štvorca: o = 4 . a 

 

4.   Teraz namiesto písmen napíšeme príslušné hodnoty: o = 4 . 38 

mailto:ivanvopy@gmail.com


Môžete tam pridať aj jednotky, teda: o = 4 . 38 cm, ale nemusíte, stačí, keď jednotky 

napíšete až vo výsledku.  

 

5.   Vypočítame obvod a nezabudnite aj napísať jednotky: o = 152 cm 

Pozor, ak neviete dané čísla vynásobiť spamäti, pokojne ich vynásobte pod seba niekde 

vedľa. 

 

 
 

 

Vypočítajte dĺžku strany štvorca ABCD, ktorého obvod je 72 cm. 

 

Znova urobíme náčrt a vyznačíme v ňom vrcholy a strany, do zápisu napíšeme o = 72 cm. 

Dĺžku strany štvorca vypočítame jednoducho tak, že obvod vydelíme číslom 4, lebo štvorec 

má štyri rovnaké strany. Nezabúdame nakoniec napísať jednotky.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Skupina s p. uč. Ţákovou 

SPORTS – PROJECT 

HOTOVÝ PROJEKT zasielajte na: martinazakova.m@gmail.com 

Milí piataci, sľúbili sme vám, že tento týždeň si dáme projekt o športe. Projekt vypracujte na 

čistý papier. V projekte majú byť dve časti:  

1. úvodné vety podľa vzoru, 8-10 viet* (treba odpovedať na otázky, tvoriť 

naznačené vety) - (Písať súvislé vety, NEDOPĹŇAŤ tento hárok !!!) Môţete 

pracovať so slovníkom aj na internete, pridať aj iné vety. 

2. Nalepiť (alebo nakresliť) 4-5 obrázkov alebo fotografií z časopisu (môţete pouţiť 

aj priloţené alebo vlastné) - (K obrázkom  šípkou priradiť názov športu, 

pomenovať ho.) 

*What water / winter / summer sports are popular in Slovakia? (napr. .... , .... , .... sú 

populárne na Slovensku) 

Which sports are cheap /  expensive / easy / difficult / safe / dangerous / boring / exciting 

... ?  

(napr. (Ja si myslím, že) potápanie je nebezpečné, sánkovanie je ľahké...)  

 

Compare 2 sports (Porovnaj 2 športy stupňovaním v 2.stupni):  (napr. korčuľovanie je 

nebezpečnejšie ako..., ...drahšie ako... a podobne.)        

Môj obľúbený šport je....................................... . Ja hrám ........................ (tento 

šport)............................(s bratom / kamarátom) . 

Ja viem hrať ................................ (tento šport)................ (veľmi dobre).  Ja neviem hrať 

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

Ja hrám ............................ (tento šport) ........................... (každý deň, vždy v sobotu, často, 

niekedy...) 

....................... (v parku, v škole, na ihrisku, v záhrade). 

 

(  ak si aktívny športovec: Ja mám tréningy / súťaže ................. (trainings / competitions)  

................................. (často / niekedy / vždy v pondelok a v stredu...)) 

Môj obľúbený športovec (sportsman/sportswoman) je ............................... . 

 

 



 

 

ONLINE hodina cez ZOOM – najbliţší termín: ŠTVRTOK 21.5. o 14:00 hod. 

email: martinazakova.m@gmail.com 

 

 

 

Skupina s p. uč. Vrábelovou 

Ahojte piataci, 

ďakujem všetkým, ktorí ste si vypracovali test v programe Alf. Takto máme prehľad čo 

ovládame a čo si treba ešte precvičiť. Kto si test nestihol spraviť nájde ho tu: 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Zadanie: Porovnávanie 

Domáca úloha – vypracujte priloţené pracovné listy (viď niţšie) a pošlite mi ich na 

kontrolu. 

1. Úloha – Prečítajte si vety a určite či sú správne, alebo nesprávne podľa 

pospájaných detí a miest. 

mailto:martinazakova.m@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 



2. Úloha – Prečítajte si o slávnych pretekoch a odpovedzte na otázky 

 

 

Online hodina: STREDA 20. 5. o 12:30 

email: tanickavrabel@gmail.com 

 

mailto:tanickavrabel@gmail.com


Dejepis  

Prečo vznikajú vojny?  (str. 75) 

Vojny vznikali z rôznych dôvodov : 

- v praveku sa ľudia zabíjali kvôli koristi, potrave, stádam zvierat... atď. 

- v staroveku sa zabíjali kvôli zisku nových území, k prístupu k moru, kvôli   nerastným 

surovinám (zlato, striebro, železo), napr. Trójska vojna (Gréci - Trója) v rokoch 1260 p. n 

.l. - 1180 p. n. l (trvala 80 rokov ) 

- v stredoveku sa ľudia zabíjali o nové územie, o kolónie, ale aj kvôli   náboženským 

dôvodom (napr . 100 -ročná vojna medzi Anglickom a Francúzskom (1337- 1453) , aj 

keď trvala 116 rokov !!!   30-ročná vojna medzi katolíkmi a evanjelikmi v Európe (1618-

1648) Turecké vojny voči Uhorsku (1526- 1683) 

 - v novoveku kvôli zisku nových území , hlavne v Amerike, ale aj kvôli   občianskym právam 

a rasovým dôvodom (černosi v Amerike- Vojna Sever proti Juhu: 1860-1865, 

Napoleonské vojny v Európe 1805-1815) 

- v 20.storočí  :  dôvody 1.a 2.svetovej vojny boli : rasové, etnické, náboženské  a ziskanie 

nových území v Afrike, v Ázii.  

 

Vojny v modernej dobe  (str. 76-78) 

Dve svetové vojny sa odohrali v 20.storočí. Bola to : 1.svetová vojna a 2.svetová vojna. 

 

1. svetová vojna: trvala od 1914-1918, bojovali proti sebe štáty : Trojspolku a Dohody. 

Trojspolok (spojenci : Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Taliansko) 

Dohoda ( spojenci : Francúzsko, Anglicko a Rusko) 

Bojovalo sa : v Európe, na Blízkom Východe, v Afrike, v Číne, v Tichomorí 

Výsledok : víťazstvo štátov Dohody. 

Celkové straty na životoch (vojaci + civilisti) okolo 25 až 30 miliónov obetí. 

 

2. svetová vojna: trvala od 1939-1945, bojovali proti sebe štáty : 

Nemecko+ Taliansko + Japonsko  proti    Anglicku , Francúzsku, ZSSR a USA. 

Štáty  : Anglicko, Francúzsko , ZSSR , USA tvorili protihitlerovskú koalíciu. 

Bojovalo sa : v Európe, v Ázii, v Afrike, Atlantik, Pacifik, Čína, Blízky východ, 

v Juhovýchodnej Ázii. 

Výsledok : víťazstvo štátov : Franc., Angl., ZSSR a USA 

Celkové straty na životoch (vojaci + civilisti) okolo 75-80 miliónov obetí 

 !!! Úloha !!!  vysvetli pojmy :   Koncentračný tábor 

                                                     Holokaust , Šoa, Hirošima a Nagasaki 

                                                     (vyhľadaj si tieto slovíčka na internete) !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia 

Prezentáciu  z geografie  Stepi  nájdete na portáli ALF zstribecskato.sk → Program Alf → 

kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla). 

Vypracovaný list mi posielajte na   môj mail. eva.makova@gmail.com 

 

      

 Stepi 

 

1. Doplň : V minulosti ľudia lovili na stepiach  zver.  Severoamerickí indiáni lovili 

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

              V Južnej Amerike chovajú na ......................... hovädzí dobytok. 

              Podnebie   v stepiach je ......................... 

                           V stepiach vznikli úrodné.....................,obsahujú veľa h- - - - u. 

 

     2. Trávnatý porast sa v Európe vola step. 

          V Severnej Amerike sa volá - - - - - - 

          V Južnej Amerike je to - - - - -  

 

     3. Step sa využíva na ......................... plodín. Hovorí sa jej obilnica Zeme. Pestujú tu 

          plodiny/3/ : 

 

 

Biológia 

 
LÚKY, PASIENKY A POLIA 

Väčšina z nich vznikla ľudskou činnosťou - vyrúbavaním lesov.  

- pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat.  

Lúky 

- veľa druhov živočíchov a rastlín - potrava pre hosp. zvieratá: kosenie a sušenie trávy – seno, 

pastva  - starostlivosť: kosíme, polievame alebo vysušujeme, hnojíme. 

Pasienky 

- trávnaté porasty, ktoré spásajú hosp. zvieratá -  pasienky treba striedať -  mnoho živočíchov 

i rastlín. 

Polia 

- vytvorené človekom na pestovanie poľ. plodín – potrava človeka, krmivo zvierat, suroviny. 

Môžu sa tu premnožiť škodcovia. Starostlivosť: hnojenie, zavlažovanie, ochrana pred 

škodcami. 

Úloha: Roztrieďte rastliny a živočíchy! Vypracované pošli na johankafabova@gmail.com do 

24.5. 2020  

margaréta biela, pšenica, kukurica, iskerník prudký, zvonček konáristý, ďatelina lúčna, ľuľok 

zemiakový, dúška materina, reznačka laločnatá, čmeľ zemný, hraboš poľný, bažant poľovný, 

vidlochvost feniklový, králik divý, pásavka zemiaková 

Lúky a pasienky: 

Polia:  
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Doplnkové aktivity nad rámec domáceho 

vzdelávania – NEPOVINNÉ 
(Všetky predmety a aktivity uvedené niţšie sú doplnkové, nie je povinné ich realizovať.) 

 

Informatika 

(V prípade, že ste IT FITNESS TEST 2020 ešte neabsolvovali) 

IT FITNESS TEST 2020 

Otestuj svoje IT zručnosti v najväčšom IT teste národa. 

https://itfitness.sk/sk/ 

 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Informatika 

 

 

Hudobná výchova  
 

Test v programe ALF 
Dokončiť projekt a poslať na mail b.kovacova@zoznam.sk 

 

 

Technika 

Údržba odevov a textílii. Vedieť základné stehy, prišiť gombík.  

 

Etická výchova 

ETV pre 5.ročník 

Ahojte milí etikári, dúfam, že sa máte dobre, ste zdraví a stíhate sa učiť. 

Ďakujem všetkým, ktorí mi posielajú vypracované úlohy. Ostatných by som poprosila, aby 

tak urobili aj oni.  

Dostávam veľa mailov s úlohami od mojich žiakov. No, len pár detí vie mail napísať. Často sa 

stáva, že mi nenapíšu kto posiela úlohu, nepozdravia sa.... 

mailto:b.kovacova@zoznam.sk


Preto som sa rozhodla, že vám pošlem stručný manuál, ako písať mail tak, aby ste sa nemuseli 

za neho hanbiť.  Vašou úlohou bude prečítať si návod na písanie mailu a podľa neho mi 

napísať mail. Budem rada, ak mi pošlete s týmto mailom aj vaše neposlané úlohy. 

Prajem Vám krásny týždeň, buďte zdraví. 

p. uč. Kopencová 

 

Ahojte, všetci, čo ste tento dokument otvorili,  

nechcem Vás poúčať, ani nič podobné, ale nedá mi pozerať sa na množstvo mailov, ktoré sa 

v tento čas (korony) píše a dostáva, cez ktoré komunikujeme.  

Ako vyzerá mail je vizitkou vašej osoby. Sú isté zásady, ktoré keď sa čím skôr naučíte 

a budete ich dodržiavať, nadobudnete istú úroveň, ktorá je potrebná. Zídu sa vám do života!  

Povedzme si na rovinu, nie je to jadrová fyzika, myslím, že to všetci zvládnete a pani učiteľky 

a pánov učiteľov nebudú bolieť oči (pri najhoršom im ukážete ako sa písať mail má :D ). Ak 

o to nemáte momentálne záujem, píšte ako sa Vám páči, ale verte, že niekedy v budúcnosti sa 

Vám to zíde.  Viem, že ešte nie ste vo veku, kedy vybavujete obchodné stretnutia, faktúry 

alebo čokoľvek iné... No, tento manuál vám pomôže, aby ste vyzerali ako slušný človek, ktorý 

vie ako písať mail. Na Messengeri s kamošmi si píšte akokoľvek chcete, ale keď píšete mail 

treba sa vyjadrovať slušnejšie a zdvorilejšie. Samozrejme, že to netreba preháňať, v maily sa 

určite nemusíte pretvarovať. Myslím, že ste dostatočne inteligentní, aby ste pochopili, prečo 

a kedy sa formálne maily píšu.  

Ešte chcem upozorniť, ţe toto sú moje poznatky. Nehovorím, že sú dokonalé, aj ja sa 

môžem mýliť. Poprípade ak Vaša mamka a ocko píšu často maily, môžete sa o tom s nimi 

porozprávať.  

 

ZÁSADY PRI PÍSANÍ MAILU: 

-Ako úplne prvé píšete mailovú adresu, komu idete mail posielať (skontrolujte si ju) 

a predmet mailu. Dobrý názov predmetu je veľmi dôležitý. Dôleţité je, aby bol výstiţný 

a obsiahol pointu/podstatu mailu.  

Príklad: ak posielate prezentáciu z Geografie alebo výkres na Výtvarnú výchovu, napíšte do 

predmetu tému prezentácie, výkresu. Napr. Prezentácia – Afrika, Výkres – Moje leto. 

Prečo je to dôleţité?  

Keď budete mať v schránke veľa mailov, pri dobrom predmete, viete starší mail dohľadať 

rýchlejšie.  

- Na začiatku vždy treba pozdraviť + človeka osloviť.Za pozdravom sa píše čiarka. Teraz sú 

2 možnosti: 1. za oslovením dáte čiarku, nasledujúca veta začína malým písmenom.  

2. možnosť je, že za oslovením napíšete výkričník/bodku, čo predurčuje v ďalšom texte 

Veľké prvé písmeno začiatočného slova. Skôr sa ale využíva prvý spôsob - čiarka za meno 

a malé písmeno ďalšieho textu. 



- Za pozdravom a oslovením sa zvyčajne vynechá riadok. Z dôvodu prehľadnosti, text sa 

jednoduchšie číta a chápe.  

- Nasleduje Váš text, čo je samotným obsahom. Treba byť jasný, vyjadriť čo chcete, píše sa 

celou vetou.  

- Vždy si skontrolujte gramatiku. 

- Ako aj v liste, aj v maily sa píše veľké písmeno pri zámenách Vás, Vám, Tebe, Ti ... 

- Ak píšete človeku, ktorému vykáte, treba mu vykať správne: (NESPRÁVNE: Bola ste 

spokojná?, SPRÁVNE: Boli ste spokojná?, NESPRÁVNE: Prosím Vás, prečo ste toto 

neposlal?, SPRÁVNE: Prosím Vás, prečo ste toto neposlali?) 

- Či písať mail s diakritikou alebo bez, som si úprimne musela googliť. Ja v mailoch píšem 

diakritiku (mäkčene, dĺžne), ale nie je to pravidlo. Avšak text s diakritikou pôsobí 

dôveryhodnejšie, slušnejšie a hlavne je zrozumiteľnejší a jednoduchšie sa číta.  

- Používajte ďakujem, prosím, prepáč/te (ako aj v bežnej konverzácií) 

- Ak odpisujete na mail, nezabudnite odpísať na všetky otázky, ktoré Vám boli napísané. 

- Ak píšete mail, kde hovoríte o viac veciach, rozdeľte to voľným riadkom. Napr. na 

začiatku napíšete, že posielate domácu úlohu zo Slovenského jazyka. – vynecháte riadok – 

A ďalej sa spýtate, či sa má pani učiteľka / pán učiteľ dobre (To bol príklad, nemusíte sa toto 

pýtať. :D Pokiaľ vás to nezaujíma, samozrejme). 

- Ja častokrát využívam tučné písmo alebo podčiarknuté slová. Keď sú jednoduché (jedno-

vetové) maily tak nie, ale keď sú zložitejšie, využívam (ako vyššie uvádzam) vynechanie 

riadku a zvýraznenie najdôležitejších, kľúčových slov. To si môžete všimnúť aj v tomto 

dokumente. 

- V maily sa nemusíte vyjadrovať vážne. Buďte svoji! Môžete používať smajlíkov, ak je to 

teda vhodné (pri veľmi formálnych skôr nie, ale keď si píšete s pani učiteľkou/pánom 

učiteľom, myslím, že jedného, dvoch usmiatych smajlíkov použiť môžete). 

- Na záver ja zväčša poprajem pekný deň alebo poďakujem za ochotu, za odpoveď alebo 

napíšem len: S úctou / S pozdravom (bez bodky). Alebo všetko dokopy.  

- A na záver každého mailu (do ďalšieho riadku) sa treba podpísať! Kto ste a odkiaľ ste 

(trieda, neskôr odbor alebo firma) 

Na ďalšej strane je ukážka, ako by mail mohol vyzerať.  

UKÁŢKA: 

Dobrý deň, pani učiteľka, 

 

v prílohe Vám posielam domácu úlohu z Matematiky, ktorú ste nám dali na tento týždeň. 

Niektoré príklady som nevedela vypočítať, tak mi ich vysvetlila sestra. 

 

Áno, príklady z minulého týždňa mi nerobili problém.  

 

Ďakujem. Prajem pekný deň.  

 

S pozdravom       Terézia Kopencová  – 4.B 
 



Výtvarná výchova 

Milí moji piataci, na nasledujúce dva týždne budete mať takúto úlohu. 

Nakreslite a následne vymaľujte  vaše domáce zvieratko. Mnohí z vás svoje zvieratko doma 

máte, takže nebudete mať problém ho zvečniť na svojej maľbe. Tí, ktorí svoje zvieratko  

nemáte, ale určite nejaké zvieratko by ste chceli mať, tiež nebudete mať problém sa s témou 

vysporiadať.  

Nakreslite zvieratko v pohybe, v nejakej akcii. Zobrazte aj prostredie, v ktorom zvieratko  

žije.  

Čo sa týka výtvarnej techniky, okrem voskoviek môžete použiť všetko. Nechám voľbu na vás.  

Mám dve podmienky, aby ste farebne poriešili celú plochu a aby zvieratko bolo dostatočne 

veľké. 

Prácu mi pošlite na môj mail. Ďakujem. 

 

Prajem vám krásne tvorenie. Pá. 

 

Prácu máte na dva týždne. 

 


