
Matematika 

 

Práca na obdobie od 20. 4. 2020 do 24. 4 . 2020 – malá papierová knižka, ktorú máte všetci doma 

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY PRE 5. ROČNÍK ZŠ – strana 47 cvičenia 1, 2, 3, 5, 8 a 9. V prípade 

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

 

 

Štvorec aj obdĺžnik ste už rysovali aj na prvom stupni, preto by to nemal byť pre vás problém, ak však niekto 

zabudol postup, pripomeniem vám ho. 

 

Rysovanie štvorca a obdĺžnika má úplne rovnaký postup. Najprv si však pripomenieme niekoľko poznatkov 

o týchto rovinných útvaroch. 

 

Štvorec  – má 4 vrcholy (označujeme ich v protismere hodinových ručičiek) 

  – má 4 zhodné strany (označujeme malým písmenom) 

  – susedné strany sú kolmé a protiľahlé strany sú rovnobežné   

 

 
 

Obdĺžnik  – má 4 vrcholy (označujeme ich v protismere hodinových ručičiek) 

  – protiľahlé strany sú zhodné (označujeme malým písmenom) 

  – susedné strany sú kolmé a protiľahlé strany sú rovnobežné   

 

Postup rysovania:   (uvediem na príklade obdĺžnika ABCD, kde a = 6 cm, b = 4 cm) 

 

Začnite vždy náčrtom, kde si označíte všetko, čo je zadané (vrcholy, strany). Náčrty sa robia pre lepšiu 

predstavivosť a aby ste videli najmä pri obdĺžniku, ktoré strany majú akú dĺžku. 

 

1. Narysujeme priamku (nemusíme je označovať). Na nej vyznačíme úsečku AB, ktorá má veľkosť 6 cm (to 

je strana a).  

 

2. Teraz budeme potrebovať pravítko s ryskou. Rysku priložíme na narysovanú priamku a urobíme 2 

kolmice. Jedna bude prechádzať bodom A, druhá bodom B. 

 

3. Zoberieme do kružidla rozmer strany b, teda 4 cm, kružidlo zapichneme najprv do bodu A, urobíme oblúk, 

potom do bodu B a znova urobíme rovnaký oblúk. Oblúky sa musia preťať každý so svojou kolmicou. Ak 

sa tak nestane treba kolmice predĺžiť. Toto je správny postup rysovania, ale uznám aj to, keby ste nepoužili 

kružidlo a stranu b len namerali pravítkom.  

 

4. Tam kde sa oblúky pretnú s kolmicami, tam vzniknú body C a D. 

 

5. Nakoniec zoberieme pravítko a spojíme vzniknuté body C a D, čím sme narysovali obdĺžnik ABCD. 

 
Rysovanie štvorca má úplne rovnaký postup, len všetky strany sú rovnako dlhé. 
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Slovenský jazyk a literatúra 

 

Milí piataci, 

 

prosím Vás o zaslanie aspoň jednej vyplnenej úlohy týždenne, ak máte možnosť. (odfotiť zo zošita a poslať 

na e-mail) 

 

V prípade nejasností ma kontaktuje telefonicky. 

t.č: 0918751224 

e-mail: olveckasilvia@gmail.com 

 

Gramatika 

 
I. Podstatné mená – opakovanie Test cez portál ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód 

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

II. Vzor mesto :  

-odpísať do zošita tabuľku na str. 74 / vzor mesto/ 

-vypracovať do zošita úlohu č. 4 na str. 74 /zamysli sa aj nad významom týchto slov. spojení / 

III. Vzor srdce: 

-odpísať do zošita tabuľku na str. 76 / vzor srdce / 

-vypracovať úlohu č. 5 na str. 76 

 

Literatúra 
 

Povesti: 

 

Detvan a Jánošíkov poklad 

- prečítať ukážku 

- nezabudni porozumieť starým slovám / slovníček/ 

- do zošita vypracovať odpovede na otázky z úlohy č. 2 na str. 97  

  

 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Pani učiteľka Godálová aj Žáková - Samoštúdium 5. ročník 6.4.-17.4.2020 

 

Opakovanie 4. lekcie (sme na konci lekcie) 

 

PROSÍM o spätnú väzbu (ak by to bolo možné) formou nafotenia 1 strany zo zošita (ukážka práce žiaka, 

rukou písané cvičenia) a 1 strany z pracovného zošita za uvedené obdobie. 

 

Zasielanie je možné na mail: p.u. Žáková –   martinazakova.m@gmail.com  

p.u. Godálová –   ata.vitalis@gmail.com 

 

VOPRED VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME!!! 

Žáková: OZNAMUJEM rodičom , že je možné uskutočniť dobrovoľnú online hodinu so žiakmi 

prostredníctvom programu ZOOM (návod na inštaláciu visí na stránke školy v aktualitách, v doplnkových 

zdrojoch na samoštúdium), ak by bol záujem,  kontaktujte ma, prosím, na mailovej adrese, následne vám 
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viem poskytnúť ID a heslo, prípadne aj cez triednych učiteľov a vieme sa dohodnúť na dátume a čase hodiny. 

Ďakujem. 

 

Godálová: Momentálne nemá možnosť uskutočniť takúto výučbu cez ZOOM. 

 

 

Úlohy z učebnice (všetko píšeme do zošita): 

str.56/1  PRÍKLAD: 1.napíš dva športy, ktoré začínajú na písmenko „c“ (canoeing, cross-country skiing)  

str.56/2  Napíš vety so slovom opačného významu (=opozitá)– prídavné mená z uč. str.48 

str.56/3  Doplň časti tela 

str.56/4 Pozri sa na Fredove zápisky. Napíš 4 vety, čo si myslí o športoch, podľa príkladu (striedame 

stupňovanie 2.stupeň, 3.stupeň, pomôže ti slovenský preklad viet a poznámky zo zošita o stupňovaní): 

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

potápanie je najnebezpečnejší vodný šport. 

2. ...........................   = Fred si myslí, že kite surfovanie  je vzrušujúcejší šport ako ľadový hokej. 

3. ..................................................   = Fred si myslí, že kite surfovanie je najvzrušujúcejší šport. 

4. .....................   = Fred si myslí, že skákanie na lyžiach je nebezpečnejší šport ako veslovanie.  

str. 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) 

 

Úlohy z pracovného zošita: 

str. 42/1 Napíš podľa vzoru 12 viet o týchto športoch a o tebe. Použi NEVER (nikdy), USUALLY (zvyčajne), 

SOMETIMES (niekedy), OFTEN (často), ALWAYS (vždy). 

Str. 42/2 Nájdi slová opačného významu (opozitá) 

Str. 43/1 Čo si chlapec Mo myslí o týchto športoch? Napíš vety podľa obrázkov(stupňujeme v 2. 

stupni, 3.stupni): 

1........................ = On si myslí, že skákanie na lyžiach je najťažší šport. 

2........................ = On si myslí, že korčuľovanie je ťažší šport ako sánkovanie. 

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

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

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

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

Úloha v programe ALF 

Úloha je pod názvom: „Príslovky času a stupňovanie“ (opakovanie lekcie, 5.ročník) 

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

hesla) 



Biológia 

 

Lúky, pasienky a polia 
- ich vzhľad určujú najmä byliny 

- väčšina vznikla výrubom lesov  

Lúky 
- žijú tu rôzne druhy hmyzu a drobné stavovce 

- Rozlišujeme lúky: 

A) suché -  s nedostatkom vlahy 

B) vlhké – majú dostatok vlahy (v údolí riek) 

Kosené lúky: sa viackrát do roka kosia, čo podporuje rast rastlín 

- Z prvej kosby (seno),  aj z druhej kosby ( mládza) sa získava potrava pre  hospodárske zvieratá 

 

Pasienky 
- žije tu veľa motýľov a malých cicavcov 

- spásajú ich hospodárske zvieratá 

- nekosia sa  

- pri pasení sa majú pasienky striedať →  hrozí udupávanie porastov, hromadenie výkalov, atď. 

Polia 
- sú vytvorené človekom 

- pestujú sa na nich poľnohospodárske plodiny 

- Poľnohospodárske plodiny sú zdrojom výživy pre človeka, krmivom pre hospodárske zvieratá, ale aj 

surovinou spracovateľského priemyslu 

- Monokultúra – ak sa na poli pestuje jeden druh plodiny 

 

Ústne opakovanie: 

1. Ako rozlíšiš v prírode  lúky, pasienky a polia? 

2. Aký vplyv má spásanie pasienkov a kosenie lúk na organizmy? 

3. Aké druhy živočíchov môžeme nájsť na lúkach, pasienkoch a poliach? 

 

 

Písomne vypracovať do zošita  (vypracovanie zaslať na mail): 

Zisti, aký je výskyt lúk, pasienkov a polí v okolí mesta Topoľčany.  

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste ma kontaktovali na mail  

 

dominikajamborova11@gmail.com 

 

Prajem pekný týždeň  
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Dejepis 

 

Nová učebná látka  Učebnica str. 64-65, práca s textom, za pomlčkou doplniť do zošita 

Hláskové /abecedné/ písmo – kto ho vytvoril, si osvojil a aké písmo sa z neho vyvinulo –  

Význam starovekých pisárov – doplniť do zošita z textu v učebnici 

Konštantín /predtým Cyril/ a Metod – význam týchto bratov –  

Vývoj písma hlaholika – cyrilika – azbuka, ktorou píšu niektorí južní a východní Slovania 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

Práca na doma: od 20.4.2020 do 24.4.2020    -   učebnica geografie (str. 56 až 57 – Rozmanité krajiny 

Zeme – učiť sa) 

 

Poznámky – Rozmanité krajiny Zeme 

 
Podnebie (klíma) = dlhodobý stav ovzdušia na určitom mieste 

 

Na Zemi sa vytvorili 3 podnebné pásma; príčinou ich vzniku je nerovnomerné množstvo slnečného 

žiarenia, ktoré dopadne na zemský povrch; najviac slnečného žiarenia dostávajú oblasti pri rovníku, 

smerom k pólom množstvo slnečného žiarenia klesá 

 

Podnebné pásma: teplé (tropické) – medzi obratníkmi; počas celého roka je tu teplo; najviac 

                                                                  zrážok spadne pri rovníku; smerom k obratníkom zrážok 

                                                                  ubúda 

                                 mierne – medzi obratníkmi a polárnymi kružnicami; 4 ročné obdobia – jar,  

                                                  leto, jeseň, zima 

                                 studené (polárne) – medzi polárnymi kružnicami a pólmi; počas celého  

                                                                      roka je tu chladno (mrzne), pevninské ľadovce 

      striedajú sa tu polárny deň a polárna noc 

 

- na prechode medzi teplým a miernym podnebným pásmom je podnebie subtropické – teplé, slnečné, 

suché letá, mierne daždivejšie zimy 

 

- na prechode medzi miernym a studeným podnebným pásmom je podnebie subpolárne (subarktické) – 

mierne chladné krátke letá, chladné mrazivé zimy 

 

 

 

 

 

 

 



Informatika 

 

Základné druhy tlačiarní 

Atramentová tlačiareň: 

Princíp spočíva v tom, že kvapky atramentu sú vystrekované z trysiek proti papieru na ktorom okamžite 

vysychajú.  

Ihličková tlačiareň: 

Tlač je prevedená najčastejšie za pomoci deviatich ihlíc, ktoré po odtlačení sa do farebnej pásky sa 

vyklepávajú písmena znaky, alebo obrázky na papier  

Laserová tlačiareň: 

Používa statickú elektrinu a laserový lúč na to, aby na papier naniesla zo zásobníka Toner, ten sa potom 

pomocou horúceho valca zapečie do papiera. 

3D tlačiareň: 

3D tlačiareň podľa digitálnej predlohy objektu vytvorenej pomocou CAD programu vytvorí jej hmotnú 

kópiu. Existuje veľké množstvo technológií 3D tlače, 

 

 

 

 

 

Technika 

 

Pokračovať v úlohe zo 6.4.2020 

 

Navrhni výrobok – šperk. Vytvor náčrt jednoduchého výrobku. Vyber technické materiály a nástroje na 

zhotovenie výrobku. Zhotov navrhnutý výrobok. Práca je na 4 vyučovacie hodiny, teda na celý apríl. 

 

 

 

 

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 

(džokondy), môžete 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. Používajte 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. 

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

Posielam vám niekoľko ukážok vašich rovesníkov. Neobkresľovať ?!?!?!?! 

 

Prácu máte na dva týždne. 



 

 

Príjemné tvorenie. 

 

 

 

 

 

Hudobná výchova 

 

Hudba iných krajín - program ALF - kód školy: zstribecskato (bez hesla) - výber triedy - meno žiaka (bez 

hesla) 

 

 

 

 

 

Náboženská výchova 

 

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

 

 

 

 

 

Etická výchova 

 

Milí piataci, mám pre vás pripravenú hru s vašimi rodičmi. Teraz sa ju hráme aj my doma pri obede.  

Je to zábava Vyskúšajte aj vy. 

 

Je to hra, ktorú poznáte. Obesenec, ale bez papiera. Musíte si trénovať vašu hlavičku. Ale aj vaši rodičia.  

 

Jeden si určí slovo, ktoré neprezradí, len povie koľko má písmen (max 10). Ostatní hádajú písmená a vy len 

poviete, na ktorom mieste sa nachádza. Kto uhádne, určuje si slovo. 

 

Napíšte mi, ako sa vám darilo pri hre "obesenec bez papiera". Môj mail máte. 

 

Len pre istotu: dana.kopencova@centrum.sk 

 

PS: Ešte nemám všetky vaše odpovede z minulej úlohy!!!!! 


