
4. máj  2020  –  7. máj 2020 

5. B 

Konzultácie  

(so ţiakmi a ich zákonnými zástupcami) 

Tomáš Kováčik 

pondelok – štvrtok od 9.00 do 14.00 

telefonicky: 0909203077 

mail: kovacik466@gmail.com 

Messenger: tomas466 (pouţívateľské meno) 

Odporúčaný rozvrh domáceho vyučovania 

4. 5. 2020  –  7. 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 13.30 14.00 

Pondelok  BIO 

 

DEJ   

Utorok  MAT GEG/Mak. 
(online ZOOM) 

  

Streda  SJL ANJ 

 

ANJ/Vráb. 
(online ZOOM) 

 

Štvrtok  SJL MAT 

 

 ANJ/Ţák. 
(online ZOOM) 

Piatok Deň pracovného pokoja 

 

 

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 → AKUALITY !!! 
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Slovenský jazyk a literatúra 

Tento týždeň si oddýchnete od ALF-a a budete vypracovávať len pracovné listy do zošitov 

z literatúry a slovenského jazyka. V prípade, že niečo nebudete vedieť, kontaktujte ma ako 

bežne cez Messenger. Nie je nutné, aby ste mi fotili vypracované úlohy v zošitoch. Tieto úlohy 

skontrolujeme až v škole. 

Pracovný list 1: Legenda o sv. Jurajovi (Čítaj ukáţku v učebnici Literárna výchova 5, s. 111) 

Úlohy pracovného listu rieš do zošita z literatúry. 

Legenda o sv. Jurajovi a drakovi 

1. Nakresli do zošita svojho vymysleného draka. 

2. Pokús sa svojho draka opísať aspoň 5 vetami. Odpovedz na otázky v zátvorke.    

(Koľko má nôh? Ako často chŕli oheň? Akej je farby? Aký má chvost?) 

3. V akých príbehoch sú najčastejšie draci? 

4. Pokús sa vypísať aspoň 5 prídavných mien, ktoré by charakterizovali to, akí draci 

najčastejšie v príbehoch vystupujú. 

5. Kto najčastejšie bojuje s drakom v príbehoch? 

6. Nájdi v texte legendy, ako sa volal rytier, ktorý porazil draka? 

7. Pokús sa v texte legendy nájsť prvky legendy (jej náboţenský ráz). 

8. Ako skončil drak v príbehu? 10.Čo mohol takýto drak v príbehu symbolizovať? 

11. Pohľadaj v kalendári, kedy oslavujeme sviatok Juraja.  

12. Nájdi na internete, koho patrónom je sv. Juraj a čo to slovo patrón vlastne znamená. 

 

Poznámka do zošita: Príbehy o sv. Jurajovi sa šírili po celej Európe najmä od 5. storočia. 

Písomný záznam o Legendy o sv. Jurajovi je z 13. storočia v zbierke s názvom Zlatá legenda 

od Jacopa de Voragine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovný list 2: Prídavné mená 

Úlohy pracovného listu rieš do zošita zo slovenského jazyka. 

1.Vystupňuj prídavné mená 

smelý  smelší najsmelší 

krásny    

veselý    

malý   

vysoká   

 

2. Z podstatného mena vytvor aspoň jedno prídavne meno 

ţelezo ţelezný drevo  

krása  červeň  

papier  zlo  

 

3. Doplň prípony v N pl. 

múdr__ šachist__, zahraničn__ turist__, obetav__ programátor__, mil__ rybár__, hlučn__ 

motorkár__, mlad__ cestár__, smel__ kozmonaut__, jedl__ hríb__, vysok__ dom__, mal__ 

kus__, veľk__ priestor__, siln__ úder__, infekčn__ chorob__, hned__ vlas__, star__ javor__, 

nebezpečn__ úraz__, napísan__ ţivotopis__, ľúbozvučn__ hlas__, biel__ brez__, svieţ__ 

jogurt__, mliečn__ syr__, taliansk__ špaget__, stráţn__ ps__, diváck__ pozdrav__, 

strojársk__ budov__, švédsk__ stol__ 

 

4. Napíš prídavné a podstatné meno v uvedenom tvare. 

spevavý vták (G sg.) spevavého vtáka 

vysoká tráva (I pl.)  

teplejšie počasie (L sg.)  

čarovné kúzlo (D sg.)  

priateľská správa (I sg.)  

farebná niť (G pl.)  

 

5. V prídavných menách vyznač spoluhlásku pred pádovou príponou a urč vzor.  

súkromný detektív pekný 

ťaţšia váha  

včerajší deň  

červenolíce dieťa  

hlboké jazero  

bicie nástroje  

 

6. Vypíš akostné prídavné mená a roztrieď ich podľa stupňa vlastnosti. Potom k nim 

dopíš ostatné stupne. 

Najvyššie, najväčšie aj najstaršie stromy sú sekvojovce, ktoré rastú v Kalifornii v USA. 

Vysoké sú ako 30-poschodový dom, ich kmeň objíme 20 muţov. Niektoré sekvojovce 

dosahujú v ek aţ 4 000 rokov. Huby- dobré, zlé najhoršie. Mnoho húb je jedlých. Iné sú zas 

nejedlé ale pritom nie sú jedovaté. No sú aj jedovaté huby, niektoré aj smrteľne. 

najvyššie 3. stupeň (superlatív) 
 



Matematika 

Práca na obdobie od 4. 5. 2020 do 7. 5 . 2020 – prečítajte si to, čo som napísal pre vás 

o obvode, 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, cvičenie 10 a z cvičenia 11 iba a).  

 

Milí piataci, ďakujem za poslané minulotýţdňové domáce úlohy a prosím tých, ktorí ich 

neposlali, aby tak urobili čo najskôr. Veľmi si cením vašu samostatnú prácu. Chcel by som 

vás poţiadať, aby ste mi aj tentokrát do konca týţdňa (štvrtok alebo aj piatok) 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) 

 

Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺţnika 
 

Čo je to obvod? Obvod geometrického útvaru je súčet dĺžok všetkých strán tohto útvaru. 

Inak povedané, obvod ľubovoľného geometrického útvaru vyrátame tak, ţe sčítame dĺţky 

všetkých strán tohto útvaru. 

 

Ako označujeme obvod? Obvod označujeme malým písaným písmenom o. 

 

V akých jednotkách zisťujeme (udávame) obvod? Nakoľko obvod je len súčtom dĺţok strán 

útvaru, udávame ho (počítame) v dĺžkových jednotkách – mm, cm, dm, m, km. 

 

Obvod trojuholníka 

 

Začneme obvodom trojuholníka. Ukáţeme si ako sa vypočíta, aj to, ako má vyzerať a čo 

všetko má obsahovať riešenie príkladov na obvod trojuholníka a ukáţeme si, na čo si dať 

pozor pri riešení týchto úloh. 

 

Kaţdý trojuholník má tri strany a preto obvod trojuholníka vypočítame tak, že sčítame dĺžky 

týchto troch strán. Teda vo všeobecnosti platí: 

 

o = a + b + c 

 

Toto sa nazýva vzorec pre obvod trojuholníka a ten sa musíte naučiť, budete ho pouţívať 

v kaţdom príklade na obvod trojuholníka. Pozor, ide o všeobecný vzorec. Ak by mal 

trojuholník strany napríklad k, l, m, potom by platilo: o = k + l + m. 

 

Ukáţeme si dva vzorové príklady. Vypočítajte obvod trojuholníka ABC v centimetroch, ak 

dĺžky jeho strán sú a = 380 mm, b = 7 dm, c = 56 cm. 

 

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

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

v trojuholníku platí, ţe strana a leţí oproti vrcholu A, strana b oproti vrcholu B a strana c 

oproti vrcholu C. Dĺţky strán môţete dať priamo do náčrtu alebo do zápisu. Ukáţem 

obidve moţnosti. 
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Do zápisu sa dávajú označenia a dĺţky 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.   Teraz sa musíme pozrieť, či máme všetky strany v rovnakých jednotkách, pretoţe ak nie, 

nemohli by sme ich sčitovať. Teda ďalší krok je premena jednotiek, ktorú sme trénovali 

aj minulý týţdeň. Keďţe obvod trojuholníka máme vypočítať v centimetroch, bude 

rozumné si všetky dĺţky strán premeniť na centimetre. Samozrejme môţete si premeniť 

aj na iné jednotky a počítať obvod v iných jednotkách, ale potom nezabudnite premeniť 

výsledok na centimetre. 

 

3.   Nasleduje napísanie vzorca pre výpočet obvodu trojuholníka: o = a + b + c 

 

4.   Teraz namiesto písmen napíšeme príslušné hodnoty: o = 38 + 70 + 56 

Môţete tam pridať aj jednotky, teda: o = 38 cm + 70 cm + 56 cm, ale nemusíte, stačí, keď 

jednotky napíšete aţ vo výsledku.  

 

5.   Vypočítame obvod a nezabudnite aj napísať jednotky: o = 164 cm 

Pozor, ak neviete dané čísla sčítať spamäti, pokojne ich sčítajte pod seba niekde vedľa. 

 

Riešenie:      alebo 

 
o = a + b + c     38 

o = 38 + 70 + 56    70 

o = 164 cm     56 

         164 

 

Vypočítajte dĺžku strany tretej strany trojuholníka STU, ktorého obvod je 35 cm, ak viete, že 

|ST| = 15 cm, |TU| = 8 cm. 

Znova urobíme náčrt a vyznačíme v ňom vrcholy a strany, do zápisu napíšeme o = 35 cm. 

Skontrolujeme, či máme všetky údaje v rovnakých jednotkách. Keďţe máme, nemusíme 

premieňať. Sčítame dve strany, ktoré poznáme. Tretiu stranu vypočítame tak, ţe od obvodu 

odčítame súčet dvoch strán. Nezabúdame nakoniec napísať jednotky.  

Riešenie:  

 

t = o – (s + u) 

t = 35 – (8 + 15) 

t = 35 – 23 



Anglický jazyk 

Skupina s p. uč. Ţákovou 

Nová lekcia: 5 Travelling -  Cestovanie  (Holidays – Prázdniny) 

Úlohy z učebnice: (vypracovať písomne do slovníčka a zošita) 

str.62/1 Počúvaj a opakuj: 

Nahrávky k úlohám nájdete na portáli ALF označené ako NAHRÁVKY II. Súbor je 

potrebné stiahnuť a ozbaliť. 

1.city, 2. river, 3. beach, 4. countryside, ............................................................................10. 

lake 

Vypíš všetky slovíčka (s pomocou slovnej zásoby v pracovnom zošite) do slovníčka aj 

s prekladom.  

str.62/2a Pospájaj obrázky so slovíčkami. Vypočuj si nahrávku, zároveň si skontroluješ, či to 

máš správne. (napr. 1 ferry = trajekt patrí k písmenku „d“, 2. coach ....) 

str. 62/3 Prečítaj a vypočuj si dialóg.  

Potom utvor podobný dialóg. Na otázku Kde / Where? vyber do odpovede jedno zo zelených 

slov (cvičenie 1), na otázku Ako / How? Vyber do odpovede jedno z modrých slov (cvičenie 

2a). 

Postupuj podľa príkladu v učebnici (pomôţe ti aj preklad): 

A Kde by si chcel ísť na prázdniny/dovolenku? 

B Do hôr. 

A Ako by si chcel cestovať? 

B Vlakom. (pred dopravným prostriedkom dávame vţdy predloţku „by“, preto vzniklo 

spojenie „by train“ = vlakom) 

Úloha z pracovného zošita (PZ): 

str. 46/1 Pomenuj miesta na obrázku. 

Najbliţší termín angličtiny ONLINE  cez ZOOM: 7.5.2020 štvrtok,  14:00 hod. 

(dobrovoľné) 

email: martinazakova.m@gmail.com 
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Skupina s p. uč. Vrábelovou 

LEKCIA 5 Travelling (cestovanie) 

5A Holidays (prázdniny/dovolenka) 

Mlilí ţiaci, začíname s novou lekciou, kde máme opäť skvelé témy, nové slovíčka... Teším sa 

na online hodinu kedy si povieme viac! Chcem vám pripomenúť, ţe ešte stále mi môţete 

posielať vaše vypracované úlohy z predchádzajúcich týţdňov.  

Nová slovná zásoba 

- s.62/1 počúvajte a opakujte slová (nahrávku pošlem na edupage):  

1.city, 2. river, 3. beach, 4. countryside...  

- slovíčka máte vzadu v pracovnom zošite, naučte sa ich písať aj vyslovovať. Kto má slovník 

tak si ich zapíše do slovníčka. 

- s.62/2a - pospájaj obrázky so slovíčkami. Vypočuj si nahrávku, tak si skontroluješ, či to máš 

správne. (napr. 1 ferry = trajekt obrázok „d“). 

- s. 62/3 - prečítaj a vypočuj si dialóg.  

- utvor podobný dialóg. Na otázku Where? vyber do odpovede jedno zo zelených slov 

(cvičenie 1).  

Na otázku How? Vyber do odpovede jedno z modrých slov (cvičenie 2a). 

Postupuj podľa príkladu v učebnici : 

A Where would you like to go on holiday? Kde by si chcel ísť na prázdniny/dovolenku? 

B To the mountains. Do hôr. 

A How would you like to travel? Ako by si chcel cestovať? 

B By train. Vlakom. (pred dopravným prostriedkom dávame vţdy predloţku „by“, preto 

vzniklo spojenie „by train“ = vlakom, „train“ = vlak) 

Dialóg mi pošlite na email! 

Pracovný zošit  

- s. 46/1 pomenuj miesta na obrázku. 

- s. 46/2 pozri sa znova na mapku v 1. cvičení a urči, či sú vety pravdivé, alebo 

nepravdivé. Nepravdivé vety oprav. (PREDLOŢKY: „over“ = nad/cez, „on“ = na, 

„near“ = blízko) 

- s. 46/3 porovnajte spôsoby cestovania. Vyberte správne prídavné meno z rámčeka 

 

Vypracovanú stranu z pracovného zošita spolu s dialógom mi pošlite na email do 10.5. Do 

predmetu emailu napíšte: ANJ 5A. 

Online hodina bude 6.5. o 13:30! Teším sa opäť na vás! 

email: tanickavrabel@gmail.com 
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Dejepis  

Médiá – Čo sú médiá?  (str. 69) 

Médiá – sú prostriedky na šírenie informácií 

Najstaršie médiá – prvé noviny a časopisy. Novinári sú ľudia , ktorí pravidelne zbierajú 

informácie o udalostiach doma i vo svete a podávajú o tom správy do novín. 

Ľudia – sa nazývajú čitateľmi (čítajú noviny a časopisy). 

Prvé noviny vyšli v Štarsburgu (Franc.) v roku 1609. Ďalšie vynálezy na šírenie informácií : 

telegraf, telefón, film, fotografia. Telegraf sa pouţíval ako spojenie na lodiach na mori , 

pouţíval sa v ţelezničnej doprave (informácie o vypravených vlakoch). Dnes telegraf nahradil 

mobil. 

Úlohy:  

a) napíš jeden týţdenník (detský časopis)  

b) napíš jeden mesačník (detský časopis) 

 

NOVODOBÉ  MÉDIÁ  (médiá  20. storočia, str. 70-71) 

Novodobé médiá, ktoré vznikli v 20.storočí - rozhlas, televízia, internet, počítač, kino. 

Prvý film vznikol vo Francúzsku (zač. 20.stor.) Na Slovensku  bol prvý film o Jánošíkovi (v 

roku 1921, bol čiernobiely a bez zvuku). Bez  televízie si dnes nevieme predstaviť ţivot.  

Prvé rozhlasové vysielanie - v USA. Prelom v šírení informácií znamenal  vznik počítačov. 

(firma IBM, v roku 1946). Vznik počítačovej siete - internet. 

Úlohy:  

a) napíš internetové prehliadače, ktoré poznáš 

b) napíš sociálne siete, ktoré poznáš 

c) prečítaj si na str. 71 článok „Vieme správne pouţívať médiá?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia 

Myslím, ţe ste uţ  z niektorého predmetu mali videokonferenciu, a asi  uţ máte nainštalovanú 

vo svojich počítačoch alebo v mobiloch  aplikáciu ZOOM.  Ak nie, skúste si to nainštalovať, 

resp. stiahnuť do telefónov. Prikladám link na návod ako si stiahnuť aplikáciu ZOOM .  

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&t=17s  

Takţe dňa 5.5.2020 o 10°°  hodine budeme mať hodinu geografie  ako videokonferenciu  

cez aplikáciu ZOOM. Pripravte si atlasy.  

ID videokonferencie je 260-587-8834,  bez hesla. Toto číslo si zapíšte, vţdy, keď sa 

stretneme na videokonferencii, tak bude toto isté ID a heslo  nebude. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&t=17s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eva.makova@gmail.com 

Biológia 

Vodné vtáky 

- ich telo je prispôsobené ţivotu vo vode: 

 medzi prstami plávacie blany 

 pri chvoste majú mazovú ţľazu –mastné perie (perie sa 

nezmáča)  

 

a) Kačica divá: 

- dobre lieta a pláva (potápa sa), pohlavný dimorfizmus 

- potrava: rastliny a drobné ţivočíchy 

 (mláďatá sú nekŕmivé – kŕmia sa samé) 

 

b) Labuť hrbozobá: 

- je zákonom chránená 

- na oranţovom zobáku má výbeţok „hrb“, ktorý siaha aţ k oku 

- páry zostávajú spolu po celý ţivot 

- potrava: rastlinná 

 

c) Kaňa močiarna: 

- ţije pri rybníkoch, je dravá (ryby, ţaby, hmyz) 

- dobre lieta, je sťahovavá 

 

d) Bocian biely: 

- ţije v blízkosti ľudí (hniezda sú na komínoch) 

- má dlhé nohy, biele krídla, biele brucho s čiernymi pásmi  

- je sťahovavý 

- potravu loví dlhým špicatým zobákom: ţaby, myši (mláďatá sú kŕmivé – kŕmia ich rodičia)  
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e) Rybárik riečny: („lietajúci drahokam“) 

-  pestrofarebné  telo – oranţové bruško, modrý chrbát a krídla 

- má dlhý špicatý zobák 

- ţije pri čistých riekach a potokoch 

- potrava – ryby, hmyz, obojţivelníky 

 

- ďalší zástupcovia: 

 kormorán veľký 

 čajka smejivá 

 potápka chochlatá 

 volavka popolavá 

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

 

Doplnkové aktivity nad rámec domáceho 

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

 

Informatika 

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

meno ţiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Zásady prezentácií 

 

 

Hudobná výchova  
 

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

 

 

 

Technika 

Upratovanie v domácnosti. Pomáham doma upratovať. napísať do poznámok.  
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Etická výchova 

Drahí moji etikári, viem, ţe toho máte v domácej škole veľa, a preto som si pre vás pripravila 

tvorivé úlohy. Budú len dve. 

1. úloha - Napíšte na papier čo najviac slov, ktoré súvisia s letom. 

2. úloha - Nakreslite symbol vašej rodiny. Taký rodinný erb. 

 

Vaše práce mi pošlite na môj mail. Ďakujem. 

Majte sa pekne. 

 

 

Výtvarná výchova 

Milí piatačikovia, tentokrát budete mať za úlohu vyzdobiť si okno v izbe kvietkami, keď 

máme takúto neveselú situáciu. Dúfam, ţe vám mamičky dovolia lepiť lepiacou páskou na 

okno. 

Pomôcky: farebný papier, ceruzka, noţnice a lepiaca páska 

Na farebný papier si nakreslite kvietok (rôzny tvar), stonku a lístky, alebo len kvietky bez 

stonky a listov. Zlepíte si dohromady kvietky. Takých kvietkov si urobíte toľko, koľko 

potrebujete na jedno okno(6-10 ks). Poprosíte mamku, aby vám pomohla nelepiť na okno 

kvetinky. 

Vyzdobené okno odfotíte a fotku pošlete na mail dana.kopencova@centrum.sk 

Poprosím, tých, ktorí ste mi neposlali vaše práce, urobte tak počas týchto dvoch týţdňov. 

Ďakujem. 

Krásne zdobenie. 

Prácu máte na dva týždne. 

Inšpirácia: 
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