
Matematika 

 

Práca na obdobie od 18. 5. 2020 do 22. 5 . 2020 – prečítajte si to, čo som napísal pre vás o obvode štvorca, 

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, cvičenia 1, 2 , 3, 4, 5 a 6.  

 

Milí piataci, ďakujem za poslané domáce úlohy z posledných týždňov a prosím, ak ste zabudli niektoré úlohy 

odovzdať, pošlite mi ich čo najskôr. Prosím vás, aby ste mi aj tentokrát do konca týždňa (piatok) 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) 

 

Obvod štvorca 

 

Opäť si ukážeme, ako sa vypočíta obvod štvorca, aj to, ako má vyzerať a čo všetko má obsahovať riešenie 

príkladov na obvod štvorca. 

 

Každý štvorec má štyri strany, dokonca vieme, že všetky štyri strany sú rovnako dlhé a preto obvod štvorca 

vypočítame tak, že sčítame dĺžky týchto štyroch strán. Teda vo všeobecnosti platí: 

o = a + a + a + a 

 

Takýto zápis obvodu je však už pre nás veľmi nepraktický a nebudeme ho používať. Vieme, že každý 

štvorec má všetky štyri strany rovnako dlhé a preto jeho obvod vypočítame tak, že vypočítame 

štvornásobok dĺžky jednej strany.  

 

o = 4 . a 

 

Toto sa nazýva vzorec pre obvod štvorca a ten sa musíte naučiť, budete ho používať v každom príklade na 

obvod štvorca. Pozor, ide o všeobecný vzorec. Ak by mal štvorec strany s názvom napríklad k, alebo b, alebo 

m, potom by platilo: o = 4 . k    alebo   o = 4 . b   alebo   o = 4 . m. 

 

Ukážeme si dva vzorové príklady. Vypočítajte obvod štvorca ABCD v centimetroch, ak dĺžka jeho strany je 

a = 380 mm. 

 

1.   Každý príklad na obvod začína vždy náčrtom a zápisom. Načrtnete si (len voľnou rukou) ľubovoľný 

štvorec a vyznačíte v ňom všetko, čo je zadané (vrcholy, strany). Pozor, aby bolo jasné, že ide o štvorec 

a nie obdĺžnik (predsa len náčrty môžu občas pripomínať obdĺžnik ako štvorec, keďže ich robíme voľnou 

rukou), treba do náčrtu označiť dve susedné strany. Dĺžky strán môžete dať priamo do náčrtu alebo do 

zápisu. Ukážem obidve možnosti. 

 

Do zápisu sa dávajú označenia a dĺžky 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.   Keďže obvod štvorca máme vypočítať v centimetroch, bude rozumné si dĺžku strany štvorca premeniť 

na centimetre. Samozrejme môžete rátať obvod aj v milimetroch a až výsledok premeniť na centimetre. 

 

3.   Nasleduje napísanie vzorca pre výpočet obvodu štvorca: o = 4 . a 

 

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

Môžete tam pridať aj jednotky, teda: o = 4 . 38 cm, ale nemusíte, stačí, keď jednotky napíšete až vo 

výsledku.  

 

5.   Vypočítame obvod a nezabudnite aj napísať jednotky: o = 152 cm 

Pozor, ak neviete dané čísla vynásobiť spamäti, pokojne ich vynásobte pod seba niekde vedľa. 
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Vypočítajte dĺžku strany štvorca ABCD, ktorého obvod je 72 cm. 

 

Znova urobíme náčrt a vyznačíme v ňom vrcholy a strany, do zápisu napíšeme o = 72 cm. Dĺžku strany 

štvorca vypočítame jednoducho tak, že obvod vydelíme číslom 4, lebo štvorec má štyri rovnaké strany. 

Nezabúdame nakoniec napísať jednotky.  

 

 
 

 

  



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 

 

DOPLŇOVAČKA : / doplň y/ý, i/í/ 

lip _, p_sal list ujkov_, svoje  stop_, nové  dom_, o modernom  hotel_, na silnej 

reťaz_, v prítm_, divé  hus_, dobré nápad_, na zemegul _, v núdz _, tesár_  zo  

stavb_, krav_  v stajn_, trochu stratenej  krv_, pri   močiar_, bratislavské hotel_, so 

vzácnymi  kniham_, od nepohodlnej  obuv_, r_bár_, ostrov_  v mor_,  topánk _, veľa 

krv _,  od jar _  do zim _, od Ev_, pri  moc _, záhradk _, o ujov _  Jurov_, na  škatul 

_, so  šťast _ m, vesel _  kuchár _, v hotel _, od mam _, pri  počítač_, pri spoľahlivost 

_  ľud_, vln _ , stol _  a  stoličk _, vynález _, na  papier _, huslist _, na mor_, na reťaz 

_, dobré tet _, k Maťov _, veľa sol _, krásne ps _jemné per _, rukam _, bol od krv_, 

do vetrovk _,  v básn_, os _  bzučali, veľké  hus_, od starej mam _, v miestnost _, 

medzi  cestam _ 

 

 

Pomôcka: 

- len podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzorov ŽENA a DUB majú v pádových príponách 

tvrdé –y : G sg. = od  ženy,  

                   N a A pl. = ženy 

                   N a A pl. = duby 

neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na –r, -l /močiar, hotel, papier,stožiar.../ majú 

v L sg. –i / -e/ a v N pl. –y /-e/: 

L sg. =  -i / -e/                              N pl. = -y / -e/ 

v močiari                                       2 močiare 

v hoteli                                          2 hotely 

na papieri                                      2 papiere 

   

 

Diktát – učebnica – str. 85 / 7. úl./ 

- diktát odpísať do zošita 

- vypísať podstatné mená a určiť ich vzor : 

TVAR        N sg.                 VZOR 

druhy      /ten/  druh   = vzor dub 

jabĺk        /to/  jablko   = vzor mesto 

sýkorky   /tá/ sýkorka = vzor žena 
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LITERATÚRA 

 

Anton Habovštiak: Tri zlaté ruže / heraldická povesť/ 

- prečítať ukážku 

- str. 107 – 2. a/ -písomne vypracovať do zošita 

- str. 1O7 – 3. a/ b/ - písomne vypracovať do zošita 

- porozmýšľaj a napíš, ako podľa povesti vznikol názov mesta Rožňava 

 

 

 

 

  



Anglický jazyk 

 

Pani učiteľka Godálová aj Žáková - Samoštúdium 5. ročník 18.5.-22.5.2020 

 

SPORTS – PROJECT 

 

HOTOVÝ PROJEKT zasielajte na:  

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

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

 

 

 

Milí piataci, sľúbili sme vám, že tento týždeň si dáme projekt o športe. Projekt 

vypracujte na čistý papier. V projekte majú byť dve časti:  

 

1. úvodné vety podľa vzoru, 8-10 viet* (treba odpovedať na otázky, tvoriť 

naznačené vety) - (Písať súvislé vety, NEDOPĹŇAŤ tento hárok !!!) Môžete pracovať so 

slovníkom aj na internete, pridať aj iné vety. 

2. Nalepiť (alebo nakresliť) 4-5 obrázkov alebo fotografií z časopisu (môžete 

použiť aj priložené alebo vlastné) - (K obrázkom  šípkou priradiť názov športu, 

pomenovať ho.) 

 

*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.)        

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) ........................... (každý deň, vždy v sobotu, často, niekedy...) 

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

 

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

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

 

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

 

 



 
 

ONLINE hodina cez ZOOM p. uč. Žáková – najbližší termín: ŠTVRTOK 22.5. o 14:00 hod. 

 
  



Biológia 

 

Lúčne a poľné bezstavovce 
 

Bezstavovce – živočíchy, ktoré nemajú vnútornú oporu tela (nemajú kostru) 

 

Mäkkýše: 

-  patria sem slimáky: slimák stepný, slimák meňavý 

-  obýva suché miesta a kroviny, živí sa rastlinami 

 

Pavúkovce: 

- Strehúň škvrnitý: náš najväčší pavúk, loví skokom, vytvára chodbičky v zemi, netká pavučiny, je 

chránený 

- Kosec rožkatý : netká pavučiny, korisť chytá, prvý pár končatín je premenený na klepietka 

- Križiak obyčajný 

 

Obrúčkavce: 

- Dážďovka zemná: prekypruje pôdu, žije v pôde 

Hmyz: 

- Čmeľ zemný: opeľuje kvety, žije v kolóniách, je chránený 

- Kobylka zelená: má dlhé tykadlá, 2 páry krídiel, 3 páry nôh, živí sa  drobným hmyzom, zadné 

končatiny sú dlhé – prispôsobené na skákanie          

- Koník čiarkovaný: je bylinožravý, pohybuje sa skokom, vydáva zvuk trením zadných končatín 

o predné krídla 

- Lienka sedembodková: je užitočná, živí sa voškami, a tým zabraňuje ich premnoženiu 

 

Posielam vám aj pracovný list. 

Vypracovaný pracovný list poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Dejepis 

 

Médiá  Učebnica str. 69 

Ktoré médiá sa ukázali ako najdôležitejšie okrem knihy po vynájdení kníhtlače –  

Aká je úloha a funkcie novinárov –  

Ktoré vynálezy ľudia vymysleli a začali používať na šírenie informácií už v 19. storočí a v prvej polovici 20. 

storočia –  
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Geografia 

 

Práca na doma: od 18.5.2020 do 22.5.2020    -   učebnica geografie (str. 58 – Rozmanité krajiny Zeme – 

Krajiny teplého podnebného pásma – prečítať si a učiť 

sa, prikladám aj poznámky) 

 

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

prosím vypracujte do konca týždňa, 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 – SAVANY 
 

- sú to trávnaté oblasti teplého podnebného pásma s roztrúsenými stromami 

- savany nájdeme v Afrike (najväčšie plochy, oblasť SAHELu), Austrálii (buš) a Južnej Amerike 

(LLANOS a CAMPOS) 

- je tu dostatok tepla, striedajú sa 2 výrazné obdobia: obdobie sucha a obdobie dažďov. V období sucha 

vysychajú korytá riek a stáda zvierat so svojimi pastiermi putujú za vodou aj desiatky kilometrov 

- rastú tu vysoké trávy, baobaby (fľaškovitý strom – vyzerá akoby bol zasadený dolu hlavou, lebo má 

rozsiahly koreňový systém, ale veľmi slabo vyvinuté konáre), akácie (stromy pripomínajúce 

dáždnik), v Austrálii aj tŕnité kríky (SCRUB);  

- žijú tu dravce ale aj veľa bylinožravcov v stádach: levy, gepardy, hyeny, slony, nosorožce, žirafy, 

pakone, zebry, antilopy, hmyz, vtáky a iné 

- hlboké červené pôdy (obsahujú veľa železa) 

- nachádza sa tu veľa národných parkov, napr. v Afrike – Serengeti, Kruget, Tsavo,... 

 

Človek a savany:  

- osídlenie je hustejšie ako v pralesoch, domy sa budujú z hliny, trávy a tŕstia (Masajovia). 

- človek sa väčšinou sústreďuje pri riekach a jazerách 

- ľudia tu pestujú bavlník, podzemnicu olejnú, obilie,... a venujú sa pastierstvu 
 

 

 

 

Informatika 

 

Posielať súbory cez email je bežné a robíme to dodnes. Čo však, keď má súbor desiatky, prípadne stovky 

megabajtov? Vtedy je lepšie využiť špecializovanú službu. Veľké prílohy môžete síce odoslať, ale príjemca 

ich nemusí dostať. Nemá rovnakého emailového poskytovateľa, a tak môže mať nižší limit na veľkosť 

prílohy posielanej cez email. 

Využiť môžete cloudové služby ako Dropbox, Google Drive alebo napríklad Microsoft OneDrive. Súbory si 

tam bežne presúvame z mobilu, webového prehliadača alebo priamou synchronizáciou z počítača. Háčik je 

v tom, že aj druhá strana potrebuje mať túto službu. Ak ju nemá, nesmieme zabudnúť na vytvorenie 

verejného odkazu na zdieľaný adresár alebo súbor. 
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Technika 

 

Údržba odevov a textílií. Vedieť základné stehy, prišiť gombík. 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

 

Milí moji piataci, na nasledujúce dva týždne budete mať takúto úlohu. 

 

Nakreslite a následne vymaľujte vaše domáce zvieratko. Mnohí z vás svoje zvieratko doma máte, takže 

nebudete mať problém ho zvečniť na svojej maľbe. Tí, ktorí svoje zvieratko nemáte, ale určite nejaké 

zvieratko by ste chceli mať, tiež nebudete mať problém sa s témou vysporiadať.  

 

Nakreslite zvieratko v pohybe, v nejakej akcii. Zobrazte aj prostredie, v ktorom zvieratko žije.  

Čo sa týka výtvarnej techniky, okrem voskoviek môžete použiť všetko. Nechám voľbu na vás.  

 

Mám dve podmienky, aby ste farebne poriešili celú plochu a aby zvieratko bolo dostatočne veľké. 

Prácu mi pošlite na môj mail. Ďakujem. 

 

Prajem vám krásne tvorenie. Pá. 

 

Prácu máte na dva týždne. 

 
 

 

 

 

 
 

Hudobná výchova 

 

program ALF- počúvanie piesní 5. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náboženská výchova 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etická výchova 

 

Ahojte milí etikári, dúfam, že sa máte dobre, ste zdraví a stíhate sa učiť. 

Ďakujem všetkým, ktorí mi posielajú vypracované úlohy. Ostatných by som poprosila, aby tak urobili aj 

oni.  

Dostávam veľa mailov s úlohami od mojich žiakov. No, len pár detí vie mail napísať. Často sa stáva, že mi 

nenapíšu kto posiela úlohu, nepozdravia sa.... 

Preto som sa rozhodla, že vám pošlem stručný manuál, ako písať mail tak, aby ste sa nemuseli za neho hanbiť.  

Vašou úlohou bude prečítať si návod na písanie mailu a podľa neho mi napísať mail. Budem rada, ak mi 

pošlete s týmto mailom aj vaše neposlané úlohy. 

Prajem Vám krásny týždeň, buďte zdraví. 

p. uč. Kopencová 

 

 
 

 

Ahojte, všetci, čo ste tento dokument otvorili,  

nechcem Vás poúčať, ani nič podobné, ale nedá mi pozerať sa na množstvo mailov, ktoré sa v tento čas 
(korony) píše a dostáva, cez ktoré komunikujeme.  

Ako vyzerá mail je vizitkou vašej osoby. Sú isté zásady, ktoré keď sa čím skôr naučíte a budete ich 
dodržiavať, nadobudnete istú úroveň, ktorá je potrebná. Zídu sa vám do života!  

Povedzme si na rovinu, nie je to jadrová fyzika, myslím, že to všetci zvládnete a pani učiteľky a pánov 
učiteľov nebudú bolieť oči (pri najhoršom im ukážete ako sa písať mail má :D ). Ak o to nemáte momentálne 
záujem, píšte ako sa Vám páči, ale verte, že niekedy v budúcnosti sa Vám to zíde.  Viem, že ešte nie ste vo 
veku, kedy vybavujete obchodné stretnutia, faktúry alebo čokoľvek iné... No, tento manuál vám pomôže, 
aby ste vyzerali ako slušný človek, ktorý vie ako písať mail. Na Messengeri s kamošmi si píšte akokoľvek 
chcete, ale keď píšete mail treba sa vyjadrovať slušnejšie a zdvorilejšie. Samozrejme, že to netreba 
preháňať, v maily sa určite nemusíte pretvarovať. Myslím, že ste dostatočne inteligentní, aby ste pochopili, 
prečo a kedy sa formálne maily píšu.  

Ešte chcem upozorniť, že toto sú moje poznatky. Nehovorím, že sú dokonalé, aj ja sa môžem mýliť. 
Poprípade ak Vaša mamka a ocko píšu často maily, môžete sa o tom s nimi porozprávať.  

 

ZÁSADY PRI PÍSANÍ MAILU: 

-Ako úplne prvé píšete mailovú adresu, komu idete mail posielať (skontrolujte si ju) a predmet mailu. Dobrý 
názov predmetu je veľmi dôležitý. Dôležité je, aby bol výstižný a obsiahol pointu/podstatu mailu.  

Príklad: ak posielate prezentáciu z Geografie alebo výkres na Výtvarnú výchovu, napíšte do predmetu tému 
prezentácie, výkresu. Napr. Prezentácia – Afrika, Výkres – Moje leto. 

Prečo je to dôležité?  

Keď budete mať v schránke veľa mailov, pri dobrom predmete, viete starší mail dohľadať rýchlejšie.  

- Na začiatku vždy treba pozdraviť + človeka osloviť.Za pozdravom sa píše čiarka. Teraz sú 2 možnosti: 1. za 
oslovením dáte čiarku, nasledujúca veta začína malým písmenom.  

2. možnosť je, že za oslovením napíšete výkričník/bodku, čo predurčuje v ďalšom texte Veľké prvé písmeno 
začiatočného slova. Skôr sa ale využíva prvý spôsob - čiarka za meno a malé písmeno ďalšieho textu. 

- Za pozdravom a oslovením sa zvyčajne vynechá riadok. Z dôvodu prehľadnosti, text sa jednoduchšie číta 
a chápe.  



- Nasleduje Váš text, čo je samotným obsahom. Treba byť jasný, vyjadriť čo chcete, píše sa celou vetou.  

- Vždy si skontrolujte gramatiku. 

- Ako aj v liste, aj v maily sa píše veľké písmeno pri zámenách Vás, Vám, Tebe, Ti ... 

- Ak píšete človeku, ktorému vykáte, treba mu vykať správne: (NESPRÁVNE: Bola ste spokojná?, SPRÁVNE: 
Boli ste spokojná?, NESPRÁVNE: Prosím Vás, prečo ste toto neposlal?, SPRÁVNE: Prosím Vás, prečo ste toto 
neposlali?) 

- Či písať mail s diakritikou alebo bez, som si úprimne musela googliť. Ja v mailoch píšem diakritiku 
(mäkčene, dĺžne), ale nie je to pravidlo. Avšak text s diakritikou pôsobí dôveryhodnejšie, slušnejšie a hlavne 
je zrozumiteľnejší a jednoduchšie sa číta.  

- Používajte ďakujem, prosím, prepáč/te (ako aj v bežnej konverzácií) 

- Ak odpisujete na mail, nezabudnite odpísať na všetky otázky, ktoré Vám boli napísané. 

- Ak píšete mail, kde hovoríte o viac veciach, rozdeľte to voľným riadkom. Napr. na začiatku napíšete, že 
posielate domácu úlohu zo Slovenského jazyka. – vynecháte riadok – A ďalej sa spýtate, či sa má pani 
učiteľka / pán učiteľ dobre (To bol príklad, nemusíte sa toto pýtať. :D Pokiaľ vás to nezaujíma, samozrejme). 

- Ja častokrát využívam tučné písmo alebo podčiarknuté slová. Keď sú jednoduché (jedno-vetové) maily tak 
nie, ale keď sú zložitejšie, využívam (ako vyššie uvádzam) vynechanie riadku a zvýraznenie najdôležitejších, 
kľúčových slov. To si môžete všimnúť aj v tomto dokumente. 

- V maily sa nemusíte vyjadrovať vážne. Buďte svoji! Môžete používať smajlíkov, ak je to teda vhodné (pri 
veľmi formálnych skôr nie, ale keď si píšete s pani učiteľkou/pánom učiteľom, myslím, že jedného, dvoch 
usmiatych smajlíkov použiť môžete). 

- Na záver ja zväčša poprajem pekný deň alebo poďakujem za ochotu, za odpoveď alebo napíšem len: 
S úctou / S pozdravom (bez bodky). Alebo všetko dokopy.  

- A na záver každého mailu (do ďalšieho riadku) sa treba podpísať! Kto ste a odkiaľ ste (trieda, neskôr odbor 
alebo firma) 

 

Nasleduje ukážka, ako by mail mohol vyzerať.  

 

UKÁŽKA: 

Dobrý deň, pani učiteľka, 
 
v prílohe Vám posielam domácu úlohu z Matematiky, ktorú ste nám dali na tento týždeň. Niektoré 
príklady som nevedela vypočítať, tak mi ich vysvetlila sestra. 
 
Áno, príklady z minulého týždňa mi nerobili problém.  
 
Ďakujem. Prajem pekný deň.  
 
 

S pozdravom 
Terézia Kopencová – 4.B 
 

 


