
30. marec 2020  –  3. 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 

Slovenský jazyk – vlastná tvorba 

Napíšte OPIS  na jednu z tém. Rozsah opisu polovica A4 strany do zošita. 

Téma 1: Môj reţim dňa (súčasný) 

Téma 2: Opis ţivočícha (domáce alebo obľúbené zvieratko) 

Literárna výchova – prečítať ďalšie ukáţky (bez písomného rozboru) 

1. Detvan a Jánošíkov poklad 

2. Čertova brázda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 

Ţiaci majú prácu na obdobie od 30. 3. 2020 do 4. 3 . 2020 zadanú – pokračovať v zadaných 

cvičeniach z minulých týţdňov. Práca na doma: GEOMETRIA (súbor s názvom ZBIERKA 

ÚLOH PRE 5. ROČNÍK – str. 31 aţ 44).  Dobrovoľné sú TESTY 1 aţ 5. V prípade potreby 

kontaktujte priamo učiteľa matematiky (ivanvopy@gmail.com). 

 

1. Narysuj priamku p a body A, B, C, D, E, ktoré na nej leţia. Zostroj na priamku p kolmice, 

ktoré prechádzajú bodmi A, B, C, D, E a pomenuj ich.  

 

2. Narysuj priamku q a body Y, Z, J, K, L, ktoré na nej neleţia. Narysuj priamky rovnobeţné s 

priamkou q, ktoré prechádzajú bodmi Y, Z, J, K, L a pomenuj ich. 

 

3. Narysuj priamku m a body G, H, S, U, V, ktoré na nej neleţia. Narysujte priamky, ktoré 

prechádzajú danými bodmi G, H, S, U, V a sú kolmé na priamku m. Narysované priamky 

pomenuj. 

 

4. Zostrojte: 

A) Narysuj priamky x a y tak, aby platilo    .  

 

B) Narysuj priamku k. Vyznač bod K, ktorý na tejto priamke leţí. Narysuj priamku t, ktorá je 

kolmá na priamku k a prechádza bodom K.  

 

C) Narysuj dve rôznobeţné priamky a, b. Vyznač ich priesečník C.  

 

D) Narysuj úsečku |AB| = 6 cm. Bodom A veď kolmú priamku t na úsečku AB. 

 

E) Narysuj priamku m a úsečku CD, ktorá ju pretína. Potom narysuj úsečku AB, ktorá ju 

nepretína a úsečku EF, ktorá na priamke m leţí a vyznač ju farebne.  

 

F) Narysuj priamku n a úsečku AB tak, aby sa nepretínali. Vyznač bod N tak, aby leţal na 

priamke n a bod C tak, aby leţal na úsečke AB.  

 

G) Narysuj priamku p a priamku q, ktorá je kolmá na priamku p. Kolmosť priamok zapíš.  

 

H) Narysuj úsečku |CD| = 4 cm. Vyznač bod K, ktorý na tejto úsečke leţí a veď ním kolmú 

priamku t na úsečku CD.            

 

I) Narysuj priamku a. Vyznač body K, L, M, ktoré na nej neleţia. Týmito bodmi veď 

rovnobeţné priamky s priamkou a. Rovnobeţky označ.  

 

J) Narysuj priamky a, b tak, aby platilo    .  

 

K) Narysuj priamky m, n tak, aby platilo    .  

 

L) K danej priamke p narysuj priamku t kolmú na p.  

 

M) Narysuj priamku l, bod A, ktorý tejto priamke patrí. K danej priamke l zostroj kolmicu t 

tak, aby prechádzala bodom A.  

 

y 
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N) Narysuj dve rôznobeţné priamky b a d. Označ priesečník P týchto priamok. Zapíš.  

 

O) Narysuj dve rovnobeţné priamky a, b. Zapíš.  

 

P) Narysuj tri rovnobeţné priamky k, l, m. Zapíš  

 

R) Narysuj dve rovnobeţné priamky e, f. Na priamke e zvoľ bod C. Týmto bodom veď 

kolmicu na priamky e, f. Vyznač priesečník D kolmice s priamkou f.  

 

S) Narysuj dve priamky x, y, ktoré sú rôznobeţné, ale nie sú na seba kolmé.  

 

T) Narysuj priamku m. Označ bod    . Narysuj priamku     ak    .  

 

U) Narysuj priamku m a na nej bod M. Zostroj priamku k, ktorá prechádza bodom M a je 

kolmá na priamku m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Skupina s p. uč. Žákovou 

1. uč.55/5a, prepísať frázy do zošita, naučiť sa ich: 

NADPIS: What´s the matter? 

What´s the matter? = Čo sa stalo? / Čo sa deje? 

Are you all right? = Si v poriadku? 

Are you feeling all right? = Cítiš sa v poriadku? 

I´ve got a pain in my back. = Mám bolesť v chrbáte. /(Bolí ma chrbát). 

My ankle hurts. = Môj členok bolí. / (Bolí ma členok.)  

My wrists hurt, too. = Moje zápästia bolia, tieţ. /(Bolia ma aj zápästia.) 

2. uč. 55/6 Pozri sa na obrázky a napíš/doplň odpovede detí podľa vypísaných fráz 

(podľa toho, čo naznačuje obrázok): 1. My____ (Moje koleno ma bolí.) 

 

3. PZ str. 42/3 označ figúrku (časti tela) Opakovanie: slovíčka zo 4.lekcie (hlavne časti 

tela a frázy, čo nás bolí). 

Skupina s p. uč. Vrábelovou 

Pokračovanie k minulému jednoduchému času – sloveso TO BE (was, were) – ţiaci sa naučia 

doplnkovú slovnú zásobu (je veľmi dôleţitá!!!) 

vypracujte pracovné listy niţšie – pomáhajte si tabuľkou (vyčasované sloveso TO BE (was, 

were) čo som poslala na edupage, resp. som to rozdávala v škole. Toto sloveso sa musíte 

naučiť časovať. Nevadí ak niektoré z cvičení nebudete vedieť, nič sa nedeje.  

Doplnková slovná zásoba k minulému času: 

yesterday – včera                                   last week – minulý týţdeň 

last Monday – minulý pondelok          last weekend – minulý víkend 

last year – minulý rok                           last month – minulý mesiac 

last summer – minulé leto                     a year ago – pred rokom 

email: tanickavrabel@gmail.com 
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Dejepis 

Detská práca  

Detská práca – je práca, ktorá oberá dieťa o jeho detstvo, potenciál, dôstojnosť a porušuje 

základné práva dieťaťa – najviac sa rozšírila v čase priemyselnej revolúcie (1800 – 1900) 

V minulosti 

o deti pracovali:  

 1) lebo bola chudoba 

     2) pre zachovanie remesla v rodine 

o bohatšie deti navštevovali školy 

o deti z chudobných rodín pracovali 12 – 14 hodín (päť -šesť ročné ) 

o za prácu sa platilo menej 

o v polovici 19. storočia bohaté krajiny prácu detí zakázali 

V súčasnosti 

- v chudobných krajinách deti nechodia do školy, alebo len málo rokov 

- niekedy deti predávajú do otroctva (Afrika, Ázia, Juţná Amerika) 

UNICEF – organizácia na ochranu detí, háji záujmy detí po celom svete 

My môţeme prispieť kúpou modrého gombíka alebo pohľadnice Unicef. 

Opakovanie – Od blízkeho k vzdialenému  

1. Zakrúžkuj, či je tvrdenie pravdivé alebo nie.  

Kalendár je súpis dní a mesiacov jedného roka.         ÁNO       NIE 

Gregoriánsky kalendár je pomenovaný podľa Júlia Cézara.   ÁNO      NIE 

Dnes pouţívame kresťanský letopočet.      ÁNO        NIE 

História je veda, ktorá skúma prítomnosť.      ÁNO        NIE 

Slovensko sa stalo členom Európskej únie v roku 2014.                 ÁNO        NIE 

 

2. Spoj správne dvojice.  

Človek, ktorý sa zaoberá históriou      archeológ 

Vedec, ktorý odkrýva a skúma hmotné pamiatky    historický prameň 

Predmet, ktorý je pre historika prameňom poznávania minulosti  historik 

Zápis ľudských myšlienok pomocou znakov    archivár 

Človek, ktorí sa stará o písomné pramene     písmo 

 

3. Dopíš.  

Mapa je 

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

Glóbus je 

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



Kartograf je 

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

 

4. Rozdeľ sviatky do skupín.  

Deň vzniku Slovenskej republiky, Vianoce, výročie sobáša, narodeniny, Veľká noc, Deň 

vzniku Ústavy 

štátny sviatok cirkevný sviatok sviatky v rodine 

   

   

             

5. Napíš k rokom storočia.  

863 –  

1526 –  

300 – 

6. Ako rozdeľujeme historické pramene?  

                                                           Historické pramene  

 

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

 

7. Spoj správne dvojice.  

galéria múzeum ľudovej architektúry v prírode 

múzeum  budova, v ktorej sústreďujeme všetky písomné dokumenty 

rôzneho druhu 

skanzen múzeum, kde sa uschovávajú staré obrazy a sochy 

archív inštitúcia, ktorá zbiera a vystavuje hmotné pamiatky 

 

8. V ktorom meste sa nachádza najväčšie múzeum na Slovensku?  

A. v Banskej Bystrici  B. v Martine 

C. v Bratislave  D. v Košiciach 

 

9. Výpočet všetkých priamych príbuzných smerom do minulosti je:  

A. rodokmeň  B. rekonštrukcia 

C. album  D. prameň 

 

 

 

 

 

 



Geografia 

PODNEBIE /poznámky do zošita/ 

- dlhodobý stav ovzdušia na určitom mieste. 

-ovplyvňujú ho: geografická šírka, slnečné ţiarenie, vzdialenosť od oceánov, morské prúdy, 

nadmorská výška, činnosť človeka. 

Podnebné pásma:  

1. teplé: okolie rovníka, veľké teplo, bez striedania ročných období 

2. studené- za polárnymi kruţnicami, dlhá a chladná zima, polárna noc 

3. mierne – medzi obratníkmi a pol. kruţnicami, 4 ročné obdobia,  

4. prechodné- subtropické a subpolárne 

-SR sa nachádza v miernom podnebnom pásme, striedajú sa tu 4 ročné obdobia 

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

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

Zároveň si to pozrite aj v učebnici. 

 



Biológia 

VODNÉ BEZSTAVOVCE 

- vodné ţivočíchy, ktoré nemajú vnútornú oporu tela – kostru s chrbticou zo stavcov 

- ţivočíchy, ktoré majú schránku  

a) ULITU  (špirálovito stočená) - ulitníky 

b)  LASTÚRU  (2 časti)- lastúrniky 

- zo schránky sa vysúva hlava a svalnatá noha 

 

Medzi vodné bezstavovce patria: 

a) lastúrniky - ŠKĽABKA VEĽKÁ,  

b) ulitníky - VODNIAK VYSOKÝ, MOČIARKA, KOTÚĽKA 

 

Iné vodné bezstavovce: 

DAFNIA ŠTÍHLA - má priehľadný  pancier, video:  dafnia 

CYKLOP OBYČAJNÝ – priehľadný pancier,  video: cyklop 

 

PIJAVICA LEKÁRSKA  

- článkované telo bez štetín 

- na začiatku a na konci tela má svalnaté prísavky 

- ţiví sa drobnými vodnými ţivočíchmi alebo krvou vodných stavovcov 

 

VODNÁR STRIEBRISTÝ  video:  vodnár 

- pavúk,   

- zvon z pavučiny - zásobáreň vzduchu, poţiera v ňom larvy hmyzu 

 

RAK RIEČNY  

- ţije len v čistých vodách  

-   je chránený 

-   jeho telo chráni pancier 

 

 Stavba tela:  

1. hlavohruď – ústny otvor, oči na stopkách, 

 5 párov článkovaných končatín (1. pár klepetá) 

https://www.youtube.com/watch?v=z6h4vTSC194
https://www.youtube.com/watch?v=PNdzTVWjv2w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=JqyhhSzv4Hs&feature=emb_title


2. bruško 

- telo je zakončené chvostovou plutvičkou   umoţňuje pohyb dozadu 

 

Informatika 

Prezentácia v programe PowerPoint 

Rozsah: 5 snímok  

Téma: Moţnosti elektronickej komunikácie počas karantény 

Poslať na mail: informatera@gmail.com (alebo dodatočne priniesť do školy po karanténe) 

 

 

 

 

mailto:informatera@gmail.com

