
25. máj  2020  –  29. máj 2020 

5. B 

Konzultácie  (v prípade otázok a pedagogickej pomoci) 

Tomáš Kováčik 

pondelok  a stredu od 9.00 do 14.00 

telefonicky: 0909203077 

mail: kovacik466@gmail.com 

Messenger: tomas466 (pouţívateľské meno) 

Odporúčaný rozvrh domáceho vyučovania 

25.5.2020  –  29.5.2020 

(Podľa odporúčaného rozvrhu je moţné 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 

25.5. 

 SJL DEJ   

Utorok 

26.5. 

 ANJ 

 

GEG 

 

  

Streda 

27.5. 

 ANJ MAT 

 

  

Štvrtok 

28.5. 

  MAT  ANJ/Ţák. 
(online ZOOM) 

Piatok 

29.5. 

 SJL BIO 

 

  

 

Ţiaci, sledujte elektronické vzdelávacie materiály na portáli ALF 

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

meno ţiaka (bez hesla) 

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

zstribecskato.sk → AKTUALITY !!! 
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Slovenský jazyk a literatúra 

Ahojte, žiaci, tento týždeň máte zhrňujúci – zopakujte si prostredníctvom testu. :-P 

Text 1:  Dedinčan a okuliare 

Istý dedinčan nevedel čítať ani písať. Často sledoval ľudí s okuliarmi, ako čítajú 

knihy. Pomyslel si: „ Keď budem mať okuliare, budem vedieť čítať.“ Pobral sa teda 1. 

septembra do Bystrého k optikovi a poţiadal ho o okuliare a knihu. Dedinčan si vyskúšal asi 

desať okuliarov. Otvoril knihu a povedal: „Tvoje okuliare sú mi nanič.“ 

 „Moţno, ţe nevieš čítať,“ namietal obchodník.  

 „Neviem. Preto si chcem kúpiť okuliare, aby som mohol čítať ako ostatní.“ 

Obchodník sa ledva zdrţal smiechu a vysvetlil dedinčanovi: „Jedny okuliare nikoho nenaučia 

čítať a písať. Pomôţu len, aby si lepšie videl. Čítať a písať sa musíš naučiť sám.“ 

  

1.) Čo si o okuliaroch myslel dedinčan podľa ukáţky? 

A) Okuliare mu pomôţu lepšie vidieť. C) Pozeraním cez okuliare sa nenaučí čítať. 

B) Pozeraním cez okuliare sa naučí čítať. D) Okuliare mu nepomôţu lepšie vidieť. 

 

2.) Kto je hlavnou postavou ukáţky?  

Hlavnou postavou ukáţky je_____________________. 

 

3.) Ktoré slovo je utvorené predponou? 

A) vyskúšal     C) okuliare 

B) obchodník     D) vidieť 

 

4.) Ukáţka je 

A) porekadlo.     C) povesť. 

B) bájka.     D) vyčítanka. 

 

5.) V ktorej moţnosti sú slovné druhy uvedené v rovnakom poradí ako slová 

v nasledujúcej vete z ukáţky?  

Často sledoval ľudí s okuliarmi.  

A) príslovka, sloveso, prídavné meno, predloţka, zámeno 

B) príslovka, sloveso, podstatné meno, predloţka, podstatné meno 

C) podstatné meno, príslovka, sloveso, predloţka, podstatné meno 

D) podstatné meno, príslovka, sloveso, predloţka, zámeno  

 

6.) Čo musí dedinčan podľa ukáţky urobiť, ak chce vedieť čítať a písať? 

A) Musí si kúpiť ešte jedny okuliare.  C) Musí sa sám naučiť čítať a písať. 

B) Musí sa pozerať na iných, ako čítajú.  D) Musí si kúpiť ešte jednu knihu.  

 

7.) Ako sa nazýva rozhovor medzi dvoma ľuďmi z ukáţky?  

Rozhovor medzi dvomi ľuďmi z ukáţky sa nazýva__________________________. 

 

 

 

 

 

 



Text 2:   Študentská kvapka krvi: 8. 10. – 16. 11. 2017 

Poď, budeme ťa drţať za ruku. 

Slovenský Červený kríţ, Územný spolok Košice – mesto, pozýva na odber krvi denne 

od 6.30 do 12.00 h na transfúzke v Košiciach, Trieda SNP č. 1 

a v Šaci – Poliklinika, Vstupný areál USS. 

Potrebuješ: občiansky preukaz, preukaz poistenca a nehladuj... 

Kaţdý darca bude zaradený do ţrebovania. 

 

– Kto môţe darovať krv? 

Kaţdý zdravý človek vo veku 18 – 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov). 

Kaţdý s váhou nad 50 kg. 

– Ako často môţeš darovať krv?  

Muţi môţu darovať krv výnimočne s odstupom 3 mesiacov po odbere, maximálne 4-krát do 

roka. 

Ţeny môţu darovať krv s odstupom 4 mesiacov po odbere, maximálne 3-krát do roka. 

– Čo robiť pred odberom?  

Na odber krvi má prísť darca oddýchnutý. 

Pred darovaním krvi piť dostatok tekutín.  

Darca má jesť niečo ľahšie a diétnejšie.  

 

8.) Kedy sa podľa ukáţky konala Študentská kvapka krvi? 

A) v októbri a novembri    C) v decembri a januári 

B) v novembri a decembri    D) v januári a februári 

 

9.) Aké doklady si podľa ukáţky treba priniesť, ak chceme darovať krv? 

Ak chceš darovať krv, musíš si priniesť _________________________a preukaz poistenca. 

 

10.) Ako by znela otázka podľa ukáţky, ak by správna odpoveď bola Slovenský Červený 

kríž?  

A) Kto ti bude odoberať krv?   C) Kto sídli na adrese Košice, Trieda SNP č. 1 

B) Kto ťa pozýva na odber krvi?   D) Kto ťa čaká na transfúznej stanici 

v Košiciach?  

 

11.) Kedy je podľa ukáţky moţné darovať krv?  

A) v nedeľu o 18.00 h   C) v utorok o 10.00 h 

B) v pondelok o 6.00 h   D) v stredu o 12.30 h 

12.) Po desiatom darovaní získa darkyňa alebo darca krvi bronzovú plaketu profesora 

MUDr. Janského. Rozhodni na základe ukáţky, kto pri pravidelnom odbere krvi získa 

plaketu skôr.  

A) ţena      C) dieťa 

B) muţ      D) dôchodca 

 

13.) Ktorý zo zdravých záujemcov nemôţe ísť darovať krv podľa ukáţky?  

A) Anna, 30 rokov, 52 kg   C) Jozef, 49 rokov, 87 kg 

B) Michal, 27 rokov, 70 kg   D) Mária, 20 rokov, 48 kg 

 

14.) Doplň pravopisne správne vetu na základe ukáţky. 

Krv môžeš darovať na transfúznej stanici v _____________________, Trieda SNP č. 1. 

 



Text 3: Ropa  

   

Ropa je výsledkom dlhej premeny prírodných prvkov, ktorá sa začala od vzniku Zeme                      

a prebiehala celé milióny rokov.    

Zemetrasenia, sopečné výbuchy, doby ľadové a otepľovanie planéty formovali tvar a 

podnebie Zeme. V priebehu rokov sa odumreté rastliny a zvyšky tiel mŕtvych ţivočíchov v 

pôde rozkladajú a ich organické látky sa menia na rozsiahle náleziská olejovitej tekutiny, 

ropy, čo je zmes uhľovodíkov rôzneho zloţenia. V ropných náleziskách sa nachádza aj metán, 

ľahký plyn vznikajúci zároveň s ropou.    

Vyťaţená ropa sa prepravuje na ďalšie spracovanie do rafinérií diaľkovými potrubiami 

alebo tankovými loďami. A práve tu dochádza k nesmierne váţnym ekologickým 

katastrofám: ropa, rozliata po zemi či v mori, nie je len zdrojom nebezpečného znečistenia, 

ale ničí ţivé organizmy. V špeciálnych čističkách sa surová ropa destiluje, oddeľujú sa 

kvapalné látky, a potom sa z nej získavajú palivá, pohonné látky, umelohmotné materiály 

určené na najrozličnejšie pouţitie alebo lieky. 

 

Slovníček  

rafinéria – továreň, kde sa čistením odstraňujú cudzie prímesi zo surovín 

 

15.)  V ktorej moţnosti je synonymum podčiarknutého slova v nasledujúcej vete z 

ukáţky? 

Ropa, rozliata po zemi či v mori, nie je len zdrojom nebezpečného znečistenia, ale ničí živé 

organizmy. 

A) významom       C) formovaním  

B) pôvodcom       D) vznikom 

 

16.)  Napíš pravopisne správne vlastné podstatné meno v prvej vete z ukáţky. 

Vlastné podstatné meno z ukáţky je_______________________________. 

 

17.)  Označ moţnosť, v ktorej sú správne abecedne zoradené všetky slová. 

A) planéta, plyn, podnebie, pôda, prvky  C) podnebie, planéta, plyn, pôda, prvky 

B) planéta, podnebie, pôda, plyn, prvky  D) podnebie planéta, plyn, prvky, pôda 

 

18.) V ktorej moţnosti sú iba vybrané a odvodené slová? 

A) plyn, diaľkovými, výbuchy   C) plyn, mŕtvych, výbuchy 

B) výsledkom, organizmy, zvyšky  D) výsledkom, zvyšky, vyťaţená 

 

19.) V ktorej moţnosti je správne uvedené číslo a pád podčiarknutého podstatného 

mena? 

  Vyťažená ropa sa prepravuje na ďalšie spracovanie do rafinérií diaľkovými potrubiami                        

alebo tankovými loďami. 

A) jednotné číslo, inštrumentál   C) mnoţné číslo, inštrumentál 

B) jednotné číslo, datív    D) mnoţné číslo, datív 

 

20.) V ktorej moţnosti je päťslabičné slovo?  

A) prebiehala     C) znečistenia 

B) vyťaţená     D) zemetrasenia 

 

 



21.) Napíš podčiarknuté sloveso z nasledujúcej vety v minulom čase. 

A práve tu dochádza k nesmierne vážnym ekologickým katastrofám. 

Minulý čas podčiarknutého slovesa je_________________. 

 

22.) Text, ktorý obsahuje charakteristické znaky osoby, nazývame 

A) opis.      C) pozvánka. 

B) oznam.      D) rozprávanie.  

 

23.) V ktorej moţnosti je text pozvánky, v ktorom nechýbajú ţiadne dôleţité informácie? 

A) Milí kolegovia, pozývame Vás na stretnutie k vyhodnoteniu súťaţe o mobilnom 

komunikovaní zajtra o 10.00 h. v zborovni. 

B) Váţení rodičia, pozývame Vás na slávnostné ukončenie výstavy školských ţiackych 

projektov o výročí zostavenia morzeovky. 

C) Milí priatelia, rád by som sa s Vami stretol zajtra alebo pozajtra popoludní. Chutné 

občerstvenie zabezpečím. 

D) Ctení rodičia, radi sa s Vami stretneme na zaujímavom školení k vzniku, histórii a 

pouţívaniu morzeovky. 

 

24.) Urči druh uvedenej vety podľa obsahu. 

Pozorne sa pozeraj!  

Uvedená veta je podľa obsahu _______________________. 

 

25.) Napíš do vety pravopisne správne zdrobneninu slova rieka.  

Museli sme prebrodiť____________________.  

 

26.) V ktorej moţnosti je prirovnanie?  

A) Nesprávnou nohou vstal a uţ zlý obul sa.                                            

B) Červenal sa ako paradajka.    

C) Človek ho nestretne, nevidí blíţiť sa. 

D) Týraný napokon sadne si na schody, topánku vyzuje. 

 

27.) V ktorej moţnosti je radová číslovka?  

A) desať    C) dvaja 

B) prvého    D) 2015 

 

28.) Koľko hlások je v slove obchodník?  

V slove obchodník je _________________hlások.  

 

29.) Vypíš z uvedenej vety spojku. 

V kine boli štvrtáci aj piataci. 

V uvedenej vete sa nachádza spojka_________________________. 

 

30.) V ktorej moţnosti je inzerát?  

A) Predám knihy vhodné pre začínajúcich čitateľov. Cena dohodou. Tel.: 0933 764 325 

B) Pozývame Vás na výstavu okuliarov v dňoch 13. 3. – 30. 3. 2017 v Múzeu optiky. 

C) V tlačiarni Print vytlačili minulý týţdeň svoju milióntu knihu. 

D) Naučte sa čítať aj písať po anglicky uţ za 400 eur! Prihlásiť sa môţete ihneď. 

 

     



Matematika 

Milí piataci, ďakujem za poslané minulotýţdňové domáce úlohy. Veľmi si cením samostatnú 

prácu kaţdého z vás. Chcel by som vás poţiadať, aby ste mi aj tentokrát do konca týţdňa 

poslali vami vyriešené úlohy, či uţ robené v počítači alebo odfotené zo zošita na môj e-mail 

alebo cez facebook. V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa matematiky 

(ivanvopy@gmail.com). 

Slovné úlohy na obvod štvorca 

1. Na školskom dvore je kvetinový záhon tvaru štvorca so stranou 9 m. Ţiaci 5.A vysádzajú 

po obvode v rade za sebou sadenice letničiek. Koľko sadeníc letničiek potrebujú, ak na 

dĺţku  1 metra plánujú zasadiť 20 sadeníc? 

2. Mestský park je štvorec so stranou dlhou 96 m. Po obvode parku sú vysadené stromy. 

Vzdialenosť medzi susednými stromami je 3m. Koľko stromov je okolo parku? 

3. Pozemok má stranu dlhú 15 metrov a 5 decimetrov. Z jednej strany je uţ oplotený. Koľko 

decimetrov pletiva chýba, aby bol oplotený celý? 

4. Deti chceli natiahnuť po obvode štvorcového ihriska povraz dlhý 50 metrov, ale 10 metrov 

povrazu im chýbalo. Aká dlhá je strana ihriska? 

5. Za oplotenie záhrady tvaru štvorca zaplatíme 360 €. 1 meter pletiva stojí 9 €. Koľko metrov 

pletiva sme potrebovali na oplotenie záhrady. 

Pri slovných úlohách je treba najprv urobiť náčrt a zápis (poznačíte si všetky údaje, ktoré 

poznáte, aj to čo treba vypočítať). Nezabudnite nakoniec napísať aj slovnú odpoveď (celou 

vetou). 
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Anglický jazyk 

Skupina s p. uč. Ţákovou 

Milí ţiaci, ďakujem za zaslanie projektov k téme SPORTS, boli úţasné, bola som 

nadšená, koľko športov viete pomenovať a koľko toho uţ k téme viete povedať, ste 

šikovní...  (tí, ktorí ešte projekt neposlali, ich aj naďalej posielajte, prosím, projekty 

budú súčasťou koncoročného hodnotenia) 

VŠETKY ÚLOHY POSIELAJTE NA MAILOVÚ ADRESU: 

martinazakova.m@gmail.com 

ONLINE hodina cez ZOOM – najbliţší termín: ŠTVRTOK 28.5. o 14:00 hod. 

NOVÁ ÚLOHA: 

Krátky písomný prejav 

Blíţi sa leto, v lete chodievame na prázdniny, dovolenky. (Moţno tento rok len po 

Slovensku.) 

Napíš krátky text (7 viet, prípadne aj viac). Opíš, ako (zvyčajne) prebiehajú vaše prázdniny. 

Môţeš pouţívať slovník. POSTUPUJ PODĽA NAZNAČENÝCH VIET (1.-7.), OTÁZKY 

PÍSAŤ NEMUSÍŠ, LEN ODPOVEDE. 

Vety 1.-5. utvor v prítomnom čase (We go..., We travel..., We do ...)  

Vety 6.-7. utvor v minulom čase so slovesom „byť“ (I was... / We were...) – pomôţ si 

zošitom, učebnicou... 

„MY HOLIDAY“ = Moje prázdniny 

1. Where do you usually go? (Kde zvyčajne chodíte?) 

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

2. Where do you stay?  (Kde bývate?, napr. v stane / apartmáne /hoteli / chate...) 

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

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

......... 

3. Do you travel by coach / by plane / by car / by train...?  (Cestujete autobusom /...?) 

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

......... 

4. Who do you go with ?   (S kým chodíš na prázdniny?) 

5. What activities / sports do you do ?  (Aké činnosti / športy robíte?) 

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

6. What was your best / most exciting holiday? (Ktoré boli tvoje naj... prázdniny?) 

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

7. What was your longest holiday? / Where were you? (Ktoré boli tvoje najdlhšie 

prázdniny? / Kde ste boli?) ................................... 

 

Ak stále nevieš, ako začať, tu sú moţné odpovede: 

1. My zvyčajne chodíme do Chorvátska. 

2. My často bývame v apartmáne. Tam sú hotely na pláţi, tieţ. 

3. My vţdy cestujeme autom. My chodíme na ostrov trajektom. 

4. Ja chodím na prázdniny s mojim otcom, mamou a bratom. 

5. My chodíme šnorchlovať a lyţovať na vode. 

6. Moje najlepšie prázdniny boli minulý rok v Banskej Štiavnici. 

7. Moje najdlhšie prázdniny boli 11 dní v Košiciach minulý rok. 

email: martinazakova.m@gmail.com 

mailto:martinazakova.m@gmail.com


Skupina s p. uč. Vrábelovou 

PROJECT – SPORTS 

Ahojte piataci, 

Ako som spomínala na online hodine, úlohou na ďalší týţdeň bude projekt o športoch. 

Prosím vás všetkých – vyuţívajte svoje nadobudnuté poznatky a vedomosti z anglického 

jazyka spolu so všetkými vašimi zručnosťami. Buďte kreatívny a nápaditý!!! Pouţite 

pastelky, fixky, alebo vytvorte koláţ, alebo plagát. Fantázii sa medze nekladú! Ak nebudete 

niečo vedieť, ozvite sa mi na email alebo messenger! 

Kritéria projektu: 

- Projekt vypracujte na čistý papier alebo výkres formátu A4 alebo A3. – 

- Projekt píšte v anglickom jazyku. Slovenčina nie je povolená!  

- Projekt sa bude skladať z dvoch častí (musí minimálne obsahovať tieto dve časti):  

1. Úvodné vety podľa vzoru, 8-10 viet* (odpovedajte na otázky, tvoríte naznačené vety, 

viď niţšie). Píšte súvislé vety, nevypĺňajte hárok niţšie!!!, ten slúţi ako vzor. 

Môţete pracovať so slovníkom, s internetom, učebnicou a môţete pridať aj iné vety. 

Vyuţívajte gramatiku, ktorú sme preberali – prítomný čas + frekvenčné príslovky 

(sometimes, often, usually...), I can/I can’t, 2. stupeň prídavných mien – porovnávanie, 

3. stupeň prídavných mien, vyjadrenie názoru - I think/I don’t think… 

2. Nalepte, nakreslite alebo namaľujte 4-5 obrázkov alebo vystrihnite fotky 

z časopisu. Pomenujte športy na obrázkoch. Vyberáme športy, ktoré sme preberali, 

alebo ktorých názov poznáme. 

*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.)        

VZOR: 

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) ........................... (kaţdý deň, vţdy v sobotu, často, 

niekedy...) 

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

 

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

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

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

 

 

Projekty mi posielajte na email: tanickavrabel@gmail.com 
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Dejepis  

Práca v učebnici , na str. 79 – Spomeňte si : 

Vypracovať do zošita úlohy : 

Prvé zápisy ľudských myšlienok  : 1, 2, 3 

Prvé knihy : 1 

Moderné médiá : 1, 2 

Duchovný ţivot človeka : 1, 2, 3 

 

Prac. list - Zhrnutie (náboţenstvá a vojny)  

1. Napíš prečo vznikali v minulosti prírodné náboţenstvá? 

 

2.  Napíš , čo symbolizovali : 

     Zeus -                                        Jupiter-                                Svarog- 

     Hádes-                                       Venuša-                               Morena- 

     Aténa-                                        Neptún-                               Perún- 

3. Napíš tri hlavné svetové náboţenstvá, ktoré uznávajú len jediného Boha. Nakresli ich 

symboly. 

 

4. Vysvetli slová :  synagóga-                                              korán- 

                               katedrála-                                               rabín- 

                               mešita-                                                   Biblia- 

5. Dôvody , prečo vznikali a aj vznikajú vojny: 

 

6. Ktoré vojny sa odohrali v stredoveku : 

    Ktoré vojny sa odohrali v 20.storočí : 

7. Vymenuj zbrane vo vojnách : v stredoveku :                   súčasné  zbrane: 

 

8. Vysvetli  slová :    holokaust-                                          Hirošima-  

 

!!! Tento pracovný list je povinný, vypracujte ho a pošlite na mail: 

arybanska70@gmail.com        Ďakujem !!! 
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Geografia 

Prezentáciu  z geografie  Lesy mierneho pásma  nájdete na portáli ALF zstribecskato.sk → 

Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → meno ţiaka (bez 

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

Lesy mierneho pásma 

 

 

Rozloha Slovenska je 49 000 km
2
, z toho takmer 20 000 km

2
 pokrývajú lesy. Slovensko patrí 

k najviac zalesneným krajinám Európy.  

 

Listnaté lesy  - rastú v teplejších oblastiach ................................ 

 

 dostatok zráţok  veľa riek – najviac vody majú na jar; keď sa topí .............  

 vyskytujú sa tu hnedé lesné pôdy. 

Listnaté lesy rastú takmer v celej ...................................  

 

Rastliny listnatých lesov: 

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

  

Zvieratá listnatých lesov: 

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

 

Ihličnaté lesy –  sa volajú  _ _ _ _ _ 

 najväčšie lesy na Zemi 

 rastú v chladnejších oblastiach .......................... málo úrodné šedé pôdy – podzoly.  

 Obrovské ihličnaté lesy rastú najmä v dvoch veľkých krajinách:  

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

 Málo ihličnatých aj listnatých lesov je na ............... polguli.  

 Rastliny listnatých lesov: 

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

 Zvieratá listnatých lesov: 

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

 Veľa druhov zvierat ţije aj v listnatých aj v ihličnatých lesoch. V lesoch Eurázie a 

Severnej Ameriky ţijú príbuzné druhy zvierat a rastlín. 

 Vyhľadaj na internete, kde rastú a aké stromy sú  Sekvoje.  

 Význam lesov:/3 vety/ 

eva.makova@gmail.com 
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Biológia 

Ahojte piataci! 

Na zopakovanie posielam pár otázok. Odpovede mi prosím pošlite na  

johankafabova@gmail.com  

 

1. Medzi neţivé prírodniny patrí: 

a) javor, 

b) slnko, 

c) mravec. 

 

2. Aký je rozdiel medzi stromom a krom: 

a) strom nemá kmeň, 

b) ker nemá kmeň, 

c) ker má kmeň. 

 

3. V koreňovej vrstve lesa ţije: 

a) lieska, 

b) slimák, 

c) dáţďovka. 

 

4. Čo je typické pre vzhľad lesa počas leta: 

a) stromy majú najviac listov, kvitne veľa bylín, 

b) listnaté stromy sfarbujú svoje lístie, 

c) na stromoch sa rozvíjajú listy, kvitnú prvé byliny. 

 

5. Vyber ihličnatý krík, ktorý má červené, jedovaté plody: 

a) ostruţina, 

b) brusnica, 

c) tis. 

 

6. Ktorý ihličnatý strom má dlhé šišky, ktoré sedia na konári zvislo nahor: 

a) jedľa, 

b) borovica, 

c) smrek. 

 

7. Ploník obyčajný (mach) sa rozmnoţuje: 

a) podzemkom, 

b) semenami, 

c) výtrusmi. 

 

8. Telo lišajníka tvorí huba a: 

a) baktéria, 

b) riasa, 

c) mach. 

 

9. Snovacie bradavice sú na brušku: 

a) kriţiaka, 

b) kliešťa, 

c) roztoča. 
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