
27. apríl  2020  –  30. apríl 2020 

5. B 

Žiaci, sledujte elektronické vzdelávacie materiály na portáli ALF 

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

meno ţiaka (bez hesla) 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

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

meno ţiaka (bez hesla) 

Testy na portáli ALF 

Test 1: Prídavné mená 

Test 2: Povesti (opakovanie) 

 

Poznámka: V prípade výskytu chybných odpovedí v testoch ALF búdu tieto odpovede, samozrejme, 

pri kontrole zohľadnené (platí aj pre predchádzajúce testy). 

 

Úloha 

Učebnica Slovenský jazyk 5, s. 96/cv. 4 –  vyber vhodnú charakteristiku do zošita. 

Učebnica Slovenský jazyk 5, s. 137/cv. 5 – doplniť a prepísať do zošita, kaţdé spojenie vysvetlite. 

Poznámky do zošita 

Slovenský jazyk 5, s. 95– Zapamätajte si 

Prečítať ďalšiu ukážku – Literárna výchova 5: 

1. Legendy – Kliment: Ţivot Konštantína  (s. 109) 

Poznámky do zošita  

Literárna výchova 5, s. 111 – Zapamätajte si + Slovníček 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 

Práca na obdobie od 27. 4. 2020 do 30. 4 . 2020 – malá papierová knižka, ktorú máte všetci 

doma - ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY PRE 5. ROČNÍK ZŠ – strana 48 cvičenia 4, 5, 

8 a strana 49 cvičenia 9 a 14.  

 

 
 

Ak premieňame milimetre na centimetre, ideme v smere šípky doľava, preto budeme deliť 

číslom 10.  

 

Ak premieňame milimetre na metre, ideme v smere šípky doľava, preto budeme deliť číslom 

10 aby sme dostali centimetre, potom znova číslom 10 aby sme dostali decimetre a nakoniec 

znova číslom 10, aby sme dostali metre (POZN. deliť 10 potom znova 10 a ešte raz 10, 

znamená deliť číslom 1 000).  

 

Môžeme sa na túto pomôcku pozrieť aj inak. Ak premieňame napríklad centimetre na 

kilometre stačí zrátať koľko NÚL je medzi týmito jednotkami a keďže šípka smeruje doľava 

tak toľko núl z daného čísla ODOBERIEME (medzi cm a dm je jedna nula, medzi dm a m je 

jedna nula a medzi m a km sú tri nuly, teda spolu odoberieme 5 núl).  

 

Pri premene z väčších jednotiek na menšie, teda napríklad z metrov na milimetre smeruje 

šípka doprava a preto budeme nuly pridávať a to konkrétne 3 nuly. Inak povedané budeme 

násobiť najprv číslom 10 (dostaneme dm), potom znova číslom 10 (dostaneme cm) a nakoniec 

číslom 10 (dostaneme mm), teda násobíme číslom 1 000.  

 

Ak je niekomu pomôcka nezrozumiteľná, potom treba vedieť vzťahy medzi jednotkami dĺžky:  

 

1 km = 1 000 m = 10 000 dm = 100 000 cm = 1 000 000 mm  

1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm  

1 dm = 10 cm = 100 mm  

1 cm = 10 mm 

 

Ide o opakovanie premien jednotiek dĺţky, nakoľko ich budete potrebovať pri riešení obvodov 

útvarov, ktoré začneme v ďalšom týţdni. Chcel by som aj vedieť, ako vám to ide, preto mi do 

konca týţdňa (štvrtok alebo aj piatok) odfoťte tohtotýţdňové riešenia úloh a pošlite na môj e-

mail. Ak niekto z vás robí rád na počítači, môţete tieto príklady vypracovať aj tak a súbor mi 

poslať. Nakoľko zrejme budete posielať s rodičmi, prosím, napíšte do mailu aj vaše meno 

a priezvisko, aby som vedel, kto mi to posiela. Tieţ si ma môţete nájsť na facebooku, ak máte 

účet, som tam pod svojím menom. V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa matematiky 

(ivanvopy@gmail.com) 
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Anglický jazyk 

Skupina s p. uč. Žákovou 

Doplniť do zošita, kto nemá: 

 PAST SIMPLE „TO BE“  – minulý čas jednoduchý – slovesa „BYŤ“                           

- pouţíva sa, ak hovoríme o minulosti. 

- sloveso byť má v minulom čase tvary WAS a WERE 

- s minulým časom pouţívame – yesterday (včera), last Monday (minulý pondelok), last 

year (minulý rok), 2 days ago (pred dvoma dňami)... 

1. I was  (Ja som bol...)                                                             1.   We  were  (My sme 

boli...) 

2. You were (Ty si bol...)                                                           2.  You were (Vy ste 

boli...) 

3. He, she, it was (On bol, ona bola, ono bolo...)                 3.  They were ( Oni boli...)         

 

Negative – zápor:     was + not =  wasn´t  

                                     were + not = weren´t              

 

1. I wasn´t – ja som nebol...                   1.  We weren´t – my sme neboli... 

2. You weren´t – ty si nebol...                2.  You weren´t – vy ste neboli.. 

3. He wasn´t – on nebol...                       3.  They weren´t – oni neboli... 

She wasn´t – ona nebola... 

It wasn´t – ono nebolo... 

 

Question – otázka -  kríţové pravidlo:  Was she...?  Bola ona...?    YES, she was.  NO, she 

wasn´t. 

Short answer - krátka odpoveď :            Were they...? Boli oni...?     YES, they were.  NO, 

they weren´t. 

 

Otázka s opytovacím zámenom – Where were you?  Kde si bol?   

 

Úlohy z učebnice: (vypracovať písomne do zošita) 

str.56/6a Kde boli ľudia minulé leto? (šípky naznačujú mestá v Británii) Doplň vety, pouţi 

WAS / WERE. 

str.56/6b Napíš 1 vetu o sebe, kde si bol minulé leto (=last summer). (Napr. Ja som bol 

v Bratislave minulé leto.) 

Úloha z pracovného zošita: 



str. 43/6 Doplň dialóg. Pouţi WAS, WERE, WASN´T, WEREN´T. 

 

Najbliţší termín angličtiny ONLINE  cez ZOOM: 30.4.2020 štvrtok,  14:00 hod. 

(dobrovoľné), tento týţdeň som to presunula na štvrtok, pretoţe v piatok je sviatok 

(deti majú prázdniny)... 

email: martinazakova.m@gmail.com 

 

Skupina s p. uč. Vrábelovou 

OPAKOVANIE LEKCIE 4 

Slovná zásoba 

- učebnica s. 56/1 Napíš dva športy, ktoré začínajú na písmenko „c“ napr. canoeing, 

cross-country skiing... – písomne do zošita. 

- učebnica s. 56/2  Napíš vety so slovom (prídavným menom) opačného významu 

(opozitá) – I think waterskiing is easy. = I think waterskiing is difficult. 

- učebnica s.56/3  Doplň časti tela 

Gramatika 

- učebnica s. 56/4 Pozri sa na Fredove poznámky. Čo si myslí o športoch, napíš 4 vety 

podľa príkladu (striedame stupňovanie 2.stupeň, 3.stupeň): 

1. (scuba diving)  Fred thinks scuba diving is the most dangerous water sport. = Fred si 

myslí, ţe potápanie je najnebezpečnejší vodný šport. 

2. ____________________________________________   Fred si myslí, ţe kite 

surfovanie  je vzrušujúcejší šport ako ľadový hokej. 

3. ____________________________________________  Fred si myslí, ţe kite 

surfovanie je najvzrušujúcejší šport. 

4. ____________________________________________ Fred si myslí, ţe skákanie na 

lyţiach je nebezpečnejší šport ako veslovanie.  

- učebnica - s. 56/5 Pozri na obrázky. Napíš vety ako surfujú. V rámiku sú 4 prídavné 

mená (fast – rýchly, bad – zlý, good – dobrý, dangerous – nebezpečný), tie treba 

zmeniť na príslovky  (.... – rýchlo, ..... – zle, .... – dobre, ....-  nebezpečne) 

- s. 56/6 Kde boli minulé leto? Pozri sa na obrázok a doplň vety. 

1. Mr and Mrs Dale were in London. = Pán a pani Dale boli v Londýne. 
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2. Phil ________________________. = Phil bol v Edinburghu. 

3. Eva ________________________. 

4. Carlos and Karen____________________________. 

Where were you last summer? = Kde si bol ty minulé leto? 

_________________________________________________ 

- 56/7 Doplň dialóg so slovami v bubline. 

 

Pracovný zošit 

        - s. 42/1 Napíš podľa vzoru 12 viet o týchto športoch a o tebe. Pouţi NEVER (nikdy), 

USUALLY (zvyčajne), SOMETIMES (niekedy), OFTEN (často), ALWAYS (vţdy). 

       - s. 42/2 Nájdi slová opačného významu (opozitá) 

      -  s. 43/1 Čo si chlapec Mo myslí o týchto športoch? Napíš vety podľa obrázkov 

(stupňujeme v 2. stupni, 3.stupni): 

1........................ = On si myslí, ţe skákanie na lyţiach je najťaţší šport. 

2........................ = On si myslí, ţe korčuľovanie je ťaţší šport ako sánkovanie. 

3........................ = On si myslí, ţe sánkovanie je najľahší šport. 

4........................= On si myslí, ţe kayakovanie je najlacnejší šport. 

5....................... = On si myslí, ţe kayakovanie je lacnejší šport ako plachtenie. 

6...................... = On si myslí, ţe kite surfovanie je najdrahší šport. 

      -    vypracované cvičenia mi pošlite do konca týţdňa a plus tie, ktoré ste mi mali poslať do 

teraz!    Email: tanickavrabel@gmail.com 

- Online hodina bude na ZOOM v stredu o 12:30 

Teším sa opäť na vás!!! 

email: tanickavrabel@gmail.com 
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Dejepis  

Prvé knihy (rukopisy a kníhtlač)   (str.66-67)                 

Prvé knihy sa písali rukou- boli to teda rukopisy.  

V stredoveku vznikali rukopisné dielne, kde mnoţstvo mníchov prepisovalo ručne knihy. 

Bolo to veľmi namáhavé. 

Johann Gutenberg (nemecký vynálezca) - v roku 1455 objavil vynález kníhtlače. 

Vznikla prvá stredoveká tlačiareň, v Nemecku. Prvá vytlačená kniha bola Biblia. 

Vynález kníhtlače sa rýchlo rozšíril po celej Európe. Čoraz viac ľudí mohlo čítať knihy, a tým 

rástla aj vzdelanosť. 

Na Slovensku boli v stredoveku dve tlačiarenské dielne : v Bratislave, v Bardejove. 

 

 

Knihy dobyli Európu  (str.68)                          

Do roku 1500 bolo v Európe vytlačených pol milióna kníh. Dve tretiny kníh boli písané 

v latinčine. Neskôr sa  tlačili knihy v národných jazykoch. (v nemčine, vo francúzštine, 

ruštine..atď.) 

Boli to hlavne kresťanské knihy, literárne diela  a vedecké práce. 

U nás na Slovensku bola prvá kniha vytlačená : v roku 1477 v Bratislave (v latinčine) a v roku 

1581 vyšla prvá kniha v slovenčine (v Bardejove). 

! ÚLOHY ! (do zošita) 

A, Napíš, akú máš  obľúbenú knihu a prečo? Opíš ju niekoľkými vetami. 

B, Myslíš si, že tlačené knihy majú význam aj dnes alebo sa dajú niečím nahradiť? 

C, Nakresli do zošita nejakú peknú ilustráciu z tvojej obľúbenej knižky. 

 

 

Geografia 

Prezentáciu  z geografie  Savany 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 

Sanany 

Trávnaté krajiny s roztrúsenými stromami,   obkolesujúce daţďové pralesy sa 

nazývajú.................................................. 

 Podnebie: Savany sa nachádzajú v teplom podnebnom pásme, striedajú sa tu 

obdobia...............................a......................... 

 Vodstvo: Rieky majú dostatok vody len počas obdobia..................................V období sucha 

sú korytá riek prázdne. 
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 Pôdy: Savany majú hlboké pôdy, úrodné ak majú dostatok vlahy. Sú ...........................farby, 

pretoţe obsahujú ţelezo . 

 Rastlinstvo: Typické rastliny savany: 

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

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

Typické plody, ktoré a pestujú na savane ................................................................................... 

 Živočíšstvo: Typické ţivočíchy africkej savany sú: 

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

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

Typické ţivočíchy austrálskej savany sú: 

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

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

Ktoré zvieratá sú chránené, ohrozené 

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

 Obyvateľstvo: Savany sú riedko osídlené, ale ich podnebie je pre človeka príjemnejšie  ako 

podnebie daţďových lesov.  

 Turistický výlet na dţípoch alebo iných vozidlách v afrických národných parkoch kde sa 

nachádzajú posledné raje slobodne a divoko ţijúcich zvierat v prírode sa 

nazývajú................................................ 

Úlohy: 

1.Do mapy vyznač savany:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2. Zakrúžkuj správu odpoveď: 

 

3. Dopíš k obrázkom mená typickejších živočíchov savany: 

 

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

 

 

 

 

Biológia 

OBOJŽIVELNÍKY VO VODE A NA BREHU 

a) žaby (nemajú chvost) 

b)  mloky 

Skokan zelený –  vlhká koţa – hlien (koţné dýchanie), prsty spojené plávacou blanou, 

chránená (CH) 

Potrava: hmyz, sú potravou plazov a vtákov, larvy (ţubrienky) sa ţivia planktónom,  

Rosnička zelená – malá ţaba, farbu koţe dokáţe prispôsobiť prostrediu, na prstoch prísavné 

vankúšiky, CH 

Mlok bodkovaný – samec na jar pestro sfarbený, CH 

PLAZY VO VODE A NA BREHU 

Savany 

Striedajú sa tu: Štyri ročné obdobia Dve ročné obdobia 

Savany tvoria: Trávnaté porasty Listnaté lesy 

Rieky majú dosť vody 

v období: 

Sucha Daţďov 

Zvieratá v savanách: Sa musia presúvať za 

potravou 

Sa nemusia presúvať za 

potravou 

Bylinoţravce: Ţijú v savanách Neţijú v savanách 

Levy, gepardy...: Nelovia zver Lovia zver 

Medzi bylinoţravce nepatria: Slon, ţirafa, lev, zebra, 

antilopa 

Hyena, lev, gepard 



Plazy = hady a korytnačky 

Užovka obyčajná – suchá koţa - šupiny, korisť prehĺta vcelku, nie je jedovatá, CH 

Korytnačka močiarna – mäsoţravá (ţubrienky, hmyz, ţaby), pancier, CH 

Ak máte na mňa otázky, napíšte mi na johankafabova@gmail.com 

 

 

Informatika 

Do programu MS Word vkladajte 10 dvojíc antoným (slov a obrázkov s opačným 

významom). Napr. malý  veľký.     Prácu si podpíšte a pošlite na mail: informatera@gmail.com. 

 

 

Hudobná výchova  

 
Rómska hudba – učebnica str. 39 – prečítať. 
 
Zapísať  do notového zošita: 
Prvá písomná zmienka o Rómoch je zo 14. St. na Spiši, kde sa dostali z Balkánu. Rómske 
piesne sú plné citu, vášne, temperamentu, často sú však aj smutné, melancholické. 
Tento štýl inšpiroval významných hudobných skladateľov, napr. aj Vittoria Montiho – 
Montiho čardáš. 
 
Vypočujte si pôvodnú rómsku pieseň Joj, mamo. 
https://www.youtube.com/watch?v=sKSBfGXN8Zc  
 
Montiho čardáš 
https://www.youtube.com/watch?v=8fot7ORv6ig 

 

b.kovacova@zoznam.sk 

 

 

Technika 

Pokračovanie v predchádzajúcej úlohe zo začiatku apríla: Navrhni výrobok – šperk. Vytvor 

náčrt jednoduchého výrobku. Vyber technické materiály a nástroje na zhotovenie výrobku. 

Zhotov navrhnutý výrobok. Práca je na celý apríl.  
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Etická výchova 

Milí etikári, 

Vašou úlohou bude si vytvoriť zoznam 10 tich vecí, ktoré sú podľa vás najdôleţitejší v ţivote. 

A 5 vlastostí, ktoré sú najdôleţitejšie 

A druhá úloha: nakreslite jednoduchý obrázok vašej izby, kde teraz trávite svoj čas a opíšte 

ako sa v tomto priestore cítite. 

Úlohu máte na jeden týţdeň. 

Práce mi pošlite na môj mail.  (dana.kopencova@centrum.sk) 

Ďakujem a všetkých vás srdečne pozdravujem. 

p.uč. Kopencová 

 

Výtvarná výchova 

Milé detičky, pripravila som si pre vás, dúfam, zaujímavú prácu. 

Téma: Zvieracie obydlia. 

Formát: A3 (na menom výkrese sa nebudete môcť vyšantiť.) 

Technika:  náčrt ceruzkou HB (jemne), vyfarbiť pastelkami, vodovými farbami, kto máte 

doma giocondy (dţokondy), môţete nimi. 

Zvieratká si vyberte také, aby sa vám dobre kreslili ich obydlia. Napr.: vtáčiky, rybyčky, 

myšky, krtko,... 

Zvieratká a ich obydlia budú veľké, pozadie menšie. Pouţívajte pestré farby a nezabudnite 

vyfarbiť celú plochu. 

Keď si zvolíte napr. vtáčika, tak nakreslíte konár, alebo časť stromu s konárom, hniezdo a 

samozrejme vtáčiky, potom pozadie. 

Môţete si pomôcť atlasmi zvierat, knihami o zvieratkách.... 

Posielam vám niekoľko ukáţok vašich rovesníkov. Neobkresľovať! 

 

Prácu máte na dva týždne (minulý a tento). 

 

 

 

Príjemné tvorenie. 

 

 



OZNAM 
 

Informácie pre rodičov a ţiakov 5. a 9. ročníka o podávaní prihlášok na stredné školy, resp. 

osemročné gymnáziá 

 

 

Na základe informácií z Ministerstva školstva SR, termín podávania prihlášok je posunutý, 

a to do 15. mája 2020. Navyše je zrušené potvrdzovanie prihlášok od lekárov, ale na prihláške 

je stále potrebný podpis zákonného zástupcu (rodiča) a ţiaka.  

 

Keďţe vyučovanie zatiaľ obnovené nie je, prostredníctvom triednych učiteľov a aj 

zverejnením informácií na stránke školy, určím začiatkom mája termíny, v ktorých vás 

pozvem aj so ţiakmi (vašimi deťmi), aby ste prišli do školy, kde spolu skontrolujeme údaje, 

ktoré mám na prihláške, prihlášku vytlačím a vy a vaše dieťa túto prihlášku podpíšete. 

Následne, po skompletizovaní všetkých prihlášok a náleţitostí, ktoré k nim patria, naša škola 

prihlášky odošle na príslušné stredné školy. Zo škôl vám potom prídu informácie o ďalšom 

postupe. Či sa budú konať prijímacie skúšky, kedy a akým spôsobom, vám zatiaľ povedať 

neviem, keďţe ministerstvo ešte nevydalo nariadenie. 

 

Ak by ste mali akékoľvek otázky, prípadne rodičia ţiakov 5. ročníka, ktorí mi ešte 

neoznámili, ţe ich dieťa si chce podať prihlášku na osemročné gymnázium, prosím vás, aby 

ste sa mi ozvali na mail martinavopy@gmail.com, prípadne na telefónne číslo 0911 417 343. 

 

 

Veľa zdravia ţelám 

 

 

Mgr. Martina Vőpy 

výchovná poradkyňa 
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