
Matematika 

 

Práca na obdobie od 11. 5. 2020 do 15. 5 . 2020 

 

Milí piataci, ďakujem za poslané minulotýždňové domáce úlohy a teší ma aj to, že posielali aj niektorí z tých, 

ktorí neposlali týždeň predtým. Veľmi prosím tých, ktorí neposlali (aj keď je vás minimum) z nejakého 

dôvodu domáce úlohy z posledných dvoch týždňov, aby tak urobili čo najskôr. Veľmi si cením 

samostatnú prácu každého z vás. Chcel by som vás požiadať, aby ste mi aj tentokrát do konca týždňa poslali 

vami vyriešené úlohy, či už robené v počítači alebo odfotené zo zošita na môj e-mail alebo cez facebook. 

V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa matematiky (ivanvopy@gmail.com) 

 

 
1. Vypočítajte obvod, prípadne chýbajúce strany trojuholníkov v tabuľke v jednotkách, ktoré sú uvedené pri 

chýbajúcom údaji. Nedajte sa nachytať, dĺžky strán trojuholníka aj jeho obvod musia byť v rovnakých 

jednotkách! Premeny a potrebné výpočty si urobte do zošita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

2. Stolík má tvar rovnostranného trojuholníka so stranou 6 metrov. Obrus na stolík má tiež tvar 

rovnostranného trojuholníka, ale jeho strana je o jeden meter dlhšia. Koľko metrov stužky potrebuje 

krajčírka na olemovanie obrusu? Koľko zaplatí za stužku, ak v galantérii kúpi jeden meter po 35 centov? 

 

Pomôcka: Rovnostranný trojuholník je taký trojuholník, ktorý má všetky tri strany zhodné (rovnako dlhé). 

 

 

3. Vypočítajte, koľko zaplatíme za oplotenie záhrady tvaru trojuholníka, ktorej rozmery sú       60 m, 40 m 

a 20 m, ak 1m pletiva stojí 5 €. 

 

 

4. Okolo záhonu tvaru trojuholníka so stranami 5 m, 6 m a 10 m záhradník sadí tulipány. Koľko cibuliek 

tulipánov potrebuje, ak na dĺžku 1 m chce zasadiť 8 cibuliek tulipánov? 

 

 

 

  

Trojuholník 

strana a strana b strana c obvod 

3 40 mm 8 dm cm 148 cm 

1 500 cm 19 000 mm 280 dm m 

mm 73 cm 6 dm 2 m 

1 380 m cm 9 430 dm 3 km 
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Slovenský jazyk a literatúra 

 

Milí piataci, 

 

Ďakujem, že sa snažíte plniť si domáce úlohy /mnohí ste mi ich aj odfotené poslali mailom/ . Tí, ktorí nemáte 

túto možnosť, kontaktujte ma telefonicky. Veľmi si cením vašu samostatnú prácu a dúfam, že vám toto 

pracovné nasadenie vydrží aj naďalej.  

 

t.č.: 0918751224 

e-mail: olveckasilvia@gmial.com 

 

GRAMATIKA 

 

Test v programe ALF- opakovanie – podst. mená -  Test cez portál ALF zstribecskato.sk → Program 

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

Vzor DIEVČA 

- odpísať do zošita tabuľku na str. 81 

- podľa vzoru DIEVČA  skloňujeme podst. m. stredného rodu, ktoré sú v základnom tvare 

zakončené na samohlásky „- a /- ä „ :  mača,  húsa,  dvojča,  žriebä, holúbä,  bábä 

- niektoré podst. m., ktoré skloňujeme podľa vzoru dievča , majú v pl. DVA TVARY : 

húsatá – húsence,  mačatá – mačence 

 

Vypracuj do zošita: 

- učebnica – str. 81 – 4. úloha: 

/ten/ vták = v. chlap,    /ten / vtáčik = v. chlap,   /to/  vtáčatko = v. mesto,  /to/ vtáča = v. dievča 

 

 

LITERATÚRA 

 

Povesti: 

 

Mária Ďuríčková : Kôň so zelenou hrivou 

/ miestna a autorská povesť/ 

 

- prečítať ukážku 

- napísať stručnú osnovu / pomôž si učebnicou – str. 104- 2. úloha / 

- čo môžeme v povesti považovať za skutočné / reálne/ a čo za fantastické 

 

 

 

 

  

mailto:olveckasilvia@gmial.com


Anglický jazyk 

 

Pani učiteľka Godálová aj Žáková - Samoštúdium 5. ročník 11.5.-15.5.2020 

 

Milí piataci, tento týždeň opakujeme sloveso „byť“ v minulom čase (was, were, wasn´t, weren´t). 

Vyčasované sloveso máte v zošite z minulých hodín a robili sme s ním aj v škole. Vety si prekladajte 

(môžete použiť online slovník), aby ste rozumeli. Čaká vás doplňovačka a čítanie s úlohou, ktoré 

preverí, či ste vetám rozumeli. GOOD LUCK! 

 

Učebnica str. 62 - prečítať a vypísať vety s was were a ...     PZ -str. 46 2,3 

 

Vypracované úlohy PROSÍM ODFOTIŤ  a zaslať na mailovú adresu:     

p. uč. Žáková - martinazakova.m@gmail.com 

p. uč. Godálová - ata.vitalis@gmail.com 

 

NAJBLIŽŠIA ONLINE HODINA ZOOM: 14.5. (ŠTVRTOK) o 14:00 hod. 

 

1. HOLIDAY STORY (prázdninový príbeh)                         

 
 

Complete was / were. Doplň was / were. 

Last summer, we (1) ............. in the campsite at the beach. We (2) ............... on holiday. The weather (3) 

............. very good.  Our beach (4)............. very nice. It (5) ............... not far from the city. And there 

(6)............... a very nice hotel opposite the beach. The sea (7) .................. lovely and warm. A lot of umbrellas 

(8) ............. on the beach. My sister and I (9) ..................... always in the sea, but my mother (10) ............. 

always in the sun! On the beach, there (11) ................... a lot of little shops, restaurants and cafés. The ice-

creams (12) .............. great! Not far from the beach there (13) .................. a small farm with wild animals. 

There (14) ............... an elephant and there (15) ................ six giraffes. In this holiday resort, there (16) 

................ a lot of little islands. People travel there by boat.  The beach (17) ................ the best place to go! 

 

 

2. SPORTS HEROES – Reading (športoví hrdinovia – čítanie) 

 

  
This is the coach of Tadchester Youth Football team. He is not happy. On Thursday, the players weren´t at 

football practise. Where were they? (Toto je tréner futbalového tímu. Nie je šťastný. Vo štvrtok hráči neboli 

na tréningu. Kde boli?) 
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Read the sentences, circle true (T) or false (F). Correct the false sentences. 

Prečítaj vety, zakrúžkuj pravdivá veta (T) alebo nepravdivá (F). Oprav nepravdivé vety. 

 

Príklad: 1. Jake was at home in bed. He was not fine.    T / F 

Jake wasn´t at home in bed. He was at the sweet shop.  

 

2. Ben and Robbie were at school, singing in a concert. T / F 

_________________________________________________________________________ 

3. Alfie was in hospital with a pain in his stomach.  T / F 

_________________________________________________________________________ 

4. Connor was at home. His big test was on Friday. He was in his room.  T / F 

_________________________________________________________________________ 

5. Dylan and Joshua were at the shops. They were with their grandmother.  T / F 

_________________________________________________________________________ 

6. Aiden was at the dentist.  T / F 

_________________________________________________________________________ 

7. Oscar and Andrew were at home, making a birthday cake for their dad.  T /F 

_________________________________________________________________________ 

8. George was at school with his parents and his teacher.  T / F 

_________________________________________________________________________ 

9. Freddie was at home. His bike was broken. T / F 

_________________________________________________________________________ 

 
 

  



Biológia 

 

Olejniny, okopaniny 
 

Olejniny: 

• Olejniny sú rastliny, ktorých semená obsahujú rastlinné oleje. 

• Olej sa zo semien získava lisovaním. 

• Zvyšky semien – výlisky- sú krmivom pre dobytok. 

• Z rastlinných olejov sa vyrábajú stolové jedlé oleje, ktoré sa využívajú na prípravu jedál, výrobu 

pokrmových tukov, olejových farieb a mydiel. 

Medzi olejniny patrí: 

- Slnečnica ročná - rastie u nás v najteplejších oblastiach. Je to vysoká bylina, má drsné listy a veľké 

kvety. 

- Kapusta repková pravá = repka olejka - má jasnožlté kvety s charakteristickou vôňou pri kvitnutí. 

Zo semien sa získava repkový olej. 

- Mak siaty 

 

Okopaniny: 

• Sú rastliny pestované na poliach, ktorým treba počas rastu okopávať (prevzdušňovať) pôdu. 

Medzi okopaniny patrí: 

- Ľuľok zemiakový (zemiak) - Hľuzy sú potravou pre človeka, vyrába sa z nich škrob a lieh. Plody 

sú zelené bobule. Celá rastlina okrem hľúz je jedovatá. 

- Repa cukrová - sa pestuje v teplých oblastiach. Koreň - buľva obsahuje cukor. Získava sa z nej 

cukor. 

- Repa kŕmna - sa používa ako krmivo pre dobytok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slnečnica ročná                                    Kapusta repková pravá                          Mak siaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľuľok zemiakový                                Repa cukrová                                     Repa kŕmna 

 

 



Úloha: 

- Pripraviť jednu prezentáciu z hospodárskych plodín. Prezentácia musí obsahovať základnú 

charakteristiku rastliny, jej využitie, obrázky... 

 

Návrhy tém prezentácií: 

- Slnečnica ročná 

-  Repa cukrová 

- Repa kŕmna 

- Ľan siaty 

- Pšenica 

- Ovos  

- Raž 

- Sója  

Prezentáciu poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 
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Dejepis 

 

Zadanie  Projekt a zamyslenie 

Život v stredovekom hrade a v súčasnosti 

Chcel/a/ by si žiť v stredovekom hrade ako jeho pán a prečo?  Áno/Nie 

Čo najviac obyvateľom stredovekého hradu chýbalo z dnešného pohľadu? 

Aký bol teda život v stredovekom hrade? 

V čom je súčasný život úplne iný, hlavne z pohľadu informácií a komunikácie so svetom. Čo všetko majú 

ľudia v tomto smere k dispozícii? 

Vypracovanie projektu do konca mája, odfotiť a poslať na mail gejza.sitkey@gmail.com 

 

 

 

 

Geografia 

 

Práca na doma: od 11.5.2020 do 15.5.2020    -   učebnica geografie (str. 61 až 63 – Dažďové pralesy – 

prečítať si a učiť sa, prikladám aj poznámky) 

 

Pracovný list na témy Atmosféra, počasie a rozmanité krajiny Zeme, ktorý som vám poslal, prosím 

vypracujte do dvoch týždňov, teda do 22.5.2020 a pošlite na môj mail ivanvopy@gmail.com 

 

Každý z vás si vyberie jeden z typov krajín (dažďové lesy, savany, púšte, stepi, subtropické 

vždyzelené tvrdolisté lesy, listnaté a zmiešané lesy, tajgy, tundry, polárne krajiny) a do konca mája 

urobí či už referát, kresbu, maľbu, kompozíciu, model alebo prezentáciu o vybranom type krajiny. 

Ak budete robiť referát, či prezentáciu, mali by ste tam dať: kde sa ten typ krajiny nachádza, aké je tam 

podnebie, čo tam rastie, čo tam žije, prípadne nejaké zaujímavosti ak sa tam vyskytujú – nemusí tam byť 

veľa textu, hlavne obrázky, mapy, atď. 

 

Poznámky – DAŽĎOVÉ LESY 

 

- je to typ krajiny teplého podnebného pásma 

- nachádzajú sa v okolí rovníka, kde je celý rok teplo a vlhko; takmer každý deň tu prší 

- najväčšie plochy dažďových lesov sú: Amazonský prales (Južná Amerika), Konžský prales (Afrika), 

Indonézsky prales (ostrovy Indonézie – Borneo, Sumatra, Jáva, ...) 

- rastliny tu rastú v poschodiach (tzv. etážach) – najvyššie sú stromy vysoké aj do 100 metrov, vo vnútri 

je najnižšia etáž - trávy a byliny 

- rieky majú stále dostatok vody a sú kalné 

- pôdy sú hlboké a sfarbené do červena, čiže červenozeme 

- najviac druhov rastlín a živočíchov so všetkých typov krajín, rastú tu rôzne druhy kvetov (orchideí), 

liany, žijú tu hady, papagáje a iné vtáctvo, leguány, opice, leňoch, veľa rôzneho hmyzu, ... 

- dažďovým lesom sa podobajú monzúnové lesy z JV Ázie, tu sa však výraznejšie striedajú obdobia 

sucha a dažďa 
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Človek a dažďové lesy:  

 

- človek vyrubuje dažďové lesy kvôli pôde,  pre svoje bývanie, pre vzácne drevo (eben, teak, 

mahagón),... 

- pestuje sa tu kaučukovník, kakaovník, banány a teplomilné tropické ovocie, podzemnica olejná 

(arašidy),... 

- dažďovým lesom sa hovorí aj „pľúca Zeme“ a preto ich vyrubovaním sa znižuje množstvo kyslíka 

 

 

 

 

 

Informatika 

 

Pozrite si krátke video, aby ste vedeli ako funguje váš počítač. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme aj na 

hodinách v škole.  

https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY 

 

 

 

 

 

Technika 

 

Údržba odevov a textílií. 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

 

Práca z minulého týždňa. 

 

 

 
 

Hudobná výchova 

 

Úlohy na tento týždeň z hudobnej výchovy. 

Počúvanie piesní z obľúbených  rozprávok 

 

 

 

 

Náboženská výchova 

 

Milé deti, jedinú úlohu, ktorú budete mať na tento týždeň z náboženstva, je modliť sa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY


Etická výchova 

 

Milí moji etikári, mali by sme sa zamyslieť nad našim životným prostredím, v ktorom žijeme.  

 

Posielam vám prezentáciu o životnom prostredí, ktorú si dobre prečítajte a uvažujte nad ňou. Čo vy a vaša 

rodina robíte pre zlepšenie životného prostredia? 

 

Ďalšou úlohou bude vylúštiť tajničku. Poproste rodičov, aby vám s ňou pomohli. 

Napíšte mi tajničku na môj mail, ktorý poznáte.  

Ďakujem všetkým, ktorí poctivo pracujú a posielajú mi všetky úlohy. Veľmi si to vážim.    

 

 

 

 

 

Prajem vám krásny týždeň a dúfam, že sa skoro uvidíme. 

p. uč. Kopencová 

 

 

Krížovka 
 

             1.   Látky, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia 

             2. Rakovinotvorné látky 

             3. Znečistené ovzdušie v meste   

             4. Spolok štátov 

             5. Proces odnášania pôdy 

             6. Všeobecný 

             7. Pôvodný obyvateľ Ameriky 

             8. Vzdušný obal Zeme 

 

 

 

 


