
23. marca 2020  –  27. marca 2020 

5. B 

Žiaci, sledujte elektronické vzdelávacie materiály na portáli ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Testy cez portál ALF 

Test: Zakopaný meč pod Zoborom 

Test: Opis obrázka 

Hárok 1: Povesť (Zakopaný meč pod Zoborom, Matej kráľ a bača) 

Hárok 2: Pravopisné cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hárok 1: Povesť (Zakopaný meč pod Zoborom, Matej kráľ a bača) 

 

Povesti /naučiť sa 

 

 príbehy z minulosti, ktoré majú reálny / skutočný / podklad 

 prelínajú sa v nich skutočné / reálne / deje s neskutočnými / fantastickými / 

 

a) ľudové – vznikli dávno, autorov nepoznáme, šírili sa ústnym podaním, zapísali ich 

zberatelia / napr. Mária Ďuríčková, Jozef Cíger – Hronský / 

 

b) umelé / autorské / -  vznikli v súčasnosti na základe príbehov z minulosti, autorov 

poznáme / napr. Jozef Horák / 

 

Druhy povestí:  
a) historické – hovoria o nejakej historickej postave z národnej  histórie 

b) miestne – viažu sa k nejakému miestu, hradu, zámku 

c) heraldické – hovoria o vzniku mestského erbu 

 

Zakopaný meč pod Zoborom /prečítať povesť z učebnice a vypracovať úlohy 

 

Typ povesti (ľudová/autorská): 

Druh povesti (odôvodnenie – prečo): 

 

Téma: 

Idea: 

 

Postavy: 

Charakteristika hlavnej postavy: 

 

Obsah v krátkej osnove (minimálne 5 bodov): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Vyhľadaj 5 päť historických faktov o tom, kto bol Svätopluk: 

 

Matej kráľ a bača /prečítať povesť z učebnice a vypracovať úlohy 

 
Typ povesti (ľudová/autorská): 

Druh povesti (odôvodnenie – prečo): 

 

Téma: 

Charakteristika hlavnej postavy: 

 

Porovnaj historickú postavu kráľa Mateja (Matej Korvín) so Svätoplukom. Spoločné 

a rozdielne znaky (charakterové črty, obdobie pôsobenia a pod.). 
 



Hárok 2: Pravopisné cvičenia 

 

1. Doplň v ukážke chýbajúce písmená 

Jedného dňa  z_šiel Thomas po dlhom kr_dle  schodo_  vedúcich _  trávnika na 

pobrežie. Starej mame s_úbil, že sa priveľmi nepribl_ži k vode, k_m za ním 

nepríde, a ona vedela, že jej vnuk nikd_  neporuší slovo. V noci bola s_lná 

búrka. Vietor b_čoval  vln_ , ktoré š_ahali až do polovice schodiska, kým sa _  

rachotom nevrátil_  na pobrežie. Teraz bol bre_  posiaty muš_am _  a  skalam _ 

, čo v_ plavilo more.  Thomas prehrabával prstam_   vl_ký piesok. Páčilo sa mu 

to. Niekedy po búrke nachádzal nezv_čajné veci, ktoré boli predtým ukr_té v 

oceáne. Raz dokonca  našiel  prstienok. Stará  mama  povedala, že nie je  cen_ý,     

ale v_zerá, akob_   bol v oceáne ve_mi dlho. Uvažoval, či by po s_lnej nočnej 

búrke nemohol nájsť ďa_ší prsteň. Alebo neporušenú lastúru. Ak by ju našiel, 

priložil by si ju k uchu a počúval, pretože lastúr_  v sebe uchovávajú zvuk mora. 

No potom odrazu jeho prst_  zac_tili kovový predmet. Musel nimi hrabať 

dokola, aby ho uvo_nil. Bol oveľa ťa_ší ako muš_a. Pripadal mu ve_mi, ve_mi 

starý.               /Marry Higgins Clark: Tajomná loď/ 

                                                                                

2. Z prvých šiestich riadkov ukážky vypíš všetky podstatné mená a urč ich vzory 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Urč gramatické kategórie a vzory podstatných mien v slovných spojeniach 

 rod číslo pád vzor 

nachádzal veci        

nájsť prsteň     

bol v oceáne     

neporušenú lastúru     

priložil k uchu     

uchovávajú zvuk     

prehrabával piesok     
 



Matematika 

Pokračujete vo vypracovávaní úloh z predchádzajúceho týždňa  

 

Anglický jazyk 

Skupina s p. uč. Žákovou 

1. Učebnica str. 54/2 vymysli pre spolužiaka 10 otázok typu "CHALLENGE" (=výzva) 

podľa vzoru v rámikoch (napríklad: Can you touch your knee with your big toe? – 

Vieš sa dotknúť kolena palcom na nohe?), použi slovnú zásobu časti tela. 

 

2. Pracovný zošit  str. 39/ 6b prečítaj si informácie o Serene Williams. Zostav podobnú 

"myšlienkovú mapu" alebo 6 viet o ľubovoľnom športovcovi (pomocou internetu 

zistíš všetky potrebné informácie napríklad o Petre Vlhovej alebo inej slávnej 

osobnosti). 

 

Skupina s p. uč. Vrábelovou 

Opakovanie – stupňovanie prídavných mien 

Na portáli viki.iedu.sk nájdete videá (klikni na link nižšie). K videám sú priradené aj rôzne 

cvičenia na precvičenie stupňovania prídavných mien ale i iné materiály. Prosím dajte si tu 

námahu a pozrite si túto webovú stránku.  

Videá a cvičenia na precvičenie stupňovania: 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-4d470604-83ab-444f-8b1d-

f3a5bb0523c8?userResourceContext=false 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-f8a3231d-f8f8-4240-87f5-

dcf3f22862d9/play?userResourceContext=false 

 

Opakovanie slovná zásoba 4C, gramatika 4C – slovesá was/were. 

- slovíčka sa učte prosím písať tak, že si každé slovo vypíšete niekoľkokrát do riadku, 

až do kým ho nebudete vedieť, taktiež si ho niekoľkokrát vyslovte. Výslovnosť máte 

v slovníku v pracovnom zošite, poprípade využite internet alebo slovník.  

 

Gramatika lekcia 4C 

- keďže ste sa mali naučiť časovať sloveso TO BE v minulom čase (was/were), 

vypracujte priložené cvičenia na nasledujúcej strane. 

- link na opakovanie slovesa TO BE v minulom čase: 

- https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-2c30ddfc-c8bb-4067-83ad-

9cf9e233af9f/play?userResourceContext=false 

- prosím pozrite si video a vypracujte cvičenia (ak máte túto možnosť) 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-4d470604-83ab-444f-8b1d-f3a5bb0523c8?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-4d470604-83ab-444f-8b1d-f3a5bb0523c8?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-f8a3231d-f8f8-4240-87f5-dcf3f22862d9/play?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-f8a3231d-f8f8-4240-87f5-dcf3f22862d9/play?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-2c30ddfc-c8bb-4067-83ad-9cf9e233af9f/play?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-2c30ddfc-c8bb-4067-83ad-9cf9e233af9f/play?userResourceContext=false


- https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-94fc37a5-a9d4-4999-9e32-

466171c61c2b/play?userResourceContext=false 

- https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-d5b7dac6-1914-466d-b798-

301e040cb21b/play?userResourceContext=false 

Písanie: 

- učebnica s. 53/6 – podľa tohto cvičenia napíšete krátky text do zošita o slávnom 

športovcovi (čomu sa venuje, aký šport robí a pod),  

- môžete pridať aj nakreslený alebo nalepený obrázok. 

email: tanickavrabel@gmail.com 

Dejepis 

Prvé ľudské  profesie  

Najstaršie ľudské profesie boli – v praveku lovci a zberači (lovili zvieratá a hľadali plody) 

Neskôr ľudia zistili, že môžu chovať zvieratká a pestovať rastliny. Tak sa stali 

poľnohospodármi.(obrábali pôdu) 

Poľnohospodárstvo bolo hlavným zamestnaním človeka od staroveku až po súčasnosť. 

Najstaršie nástroje na obrábanie pôdy boli  : motyky, pluhy, kosy, kosáky, sekery, hrable, 

cepy atď. 

Pluhy ťahali kone alebo kravy. Ľudia začali  neskôr pôdu hnojiť, aby mala lepšie 

poľnohospodárske výnosy.(hnojili zvieracím trusom). 

Trojpoľný systém v poľnohospodárstve znamená : pôda sa rozdelila na tri časti. 

Na jednu časť sa sadila pšenica na jar- (jariny),  na druhú  sa sadil jačmeň na jeseň (oziminy) 

a tretia časť pôdy oddychovala, ležala úhorom (siala sa iba tráva). 

Úloha: Nakresliť si do zošita jeden poľnohospodársky nástroj 

Najstaršie remeslá - dejepis   

Popri obrábaní pôdy začali niektorí roľníci vyrábať predmety (napr. košíky, sudy, vyrábali 

med, tkali látky a podobne). Boli to prví remeselníci. 

Postupne sa začali venovať len remeslám – a tak vznikli najstaršie remeslá na svete : tkáčstvo, 

hrnčiarstvo,  kováčstvo, zlatníctvo, zbrojárstvo . 

Remeselníci začali bohatnúť a stávali sa váženými obyvateľmi miest. 

Svoj  tovar predávali v meste na trhoch (jarmokoch).  

Remeselníci sa združovali v cechoch. Na čele cechu stál cechový majster. On rozdeľoval 

úlohy učňom , dodržiaval kvalitu výrobku  a určoval cenu výrobku . 

V cechu pracovali učni = tovariši. (2-3 učni). 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-94fc37a5-a9d4-4999-9e32-466171c61c2b/play?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-94fc37a5-a9d4-4999-9e32-466171c61c2b/play?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-d5b7dac6-1914-466d-b798-301e040cb21b/play?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-d5b7dac6-1914-466d-b798-301e040cb21b/play?userResourceContext=false
mailto:tanickavrabel@gmail.com


Neskoršie remeslá v stredoveku : kožušníctvo, obuvníctvo, hodinárstvo, šperkárstvo, 

pekárstvo, cukrárstvo, brtníctvo (výroba medu a medoviny) atď. 

Úloha: nakresliť jeden výrobok ( z  nejakého remesla) 

 

Geografia 

Pomocou prezentácie Činnosť  ľadovcov, si spravte do zošitov krátke poznámky a naučte sa 

to.  

Všetky prezentácie z geografie nájdete na portáli ALF zstribecskato.sk → Program Alf → 

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

Zároveň si to pozrite aj v učebnici. 

 

Biológia 

Drobné vodné živočíchy 

- stojatá čistá voda, 

- sú súčasťou planktónu, 

- potrava pre iné živočíchy, súčasť potravového reťazca. 

 

1. JEDNOBUNKOVÉ ŽIVOČÍCHY 

a) ČRIEVIČKA VEĽKÁ  

 pohybuje sa brvami 

 živí sa baktériami a inými drobnými 

živočíchmi. 

 

Video: črievička 

 

 

b) MEŇAVKA VEĽKÁ  

 nemá stály tvar tela 

 pohybuje sa panôžkami (výbežky 

cytoplazmy). 

Video : meňavka 

https://www.youtube.com/watch?v=HvvQJUSIZtA
https://www.youtube.com/watch?v=mv6Ehv06mXY


 

2. MNOHOBUNKOVÉ ŽIVOČÍCHY 

NEZMAR HNEDÝ  

 prichytený o podklad nožným diskom 

 valcovité telo s ramenami, na ktorých sú 

pŕhlivé bunky (loví nimi potravu) 

 živí sa planktónom. 

 

Video: nezmar 

 

Informatika 

Test cez portál ALF 

Test: E-mail 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dFvJTmjUOyU

