
Matematika 

 

Žiaci majú prácu na obdobie od 23. 3. 2020 do 27. 3 . 2020 zadanú. Práca na doma: 

GEOMETRIA (súbor s názvom ZBIERKA ÚLOH PRE 5. ROČNÍK – str. 31 až 44). 

Dobrovoľné sú TESTY 1 až 5. Ak žiaci nestihnú všetky zadané úlohy (netreba to siliť), budú 

môcť pokračovať aj nasledujúci týždeň, nakoľko to vyzerá, že minimálne do Veľkej noci budú 

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

 

 

 

Slovenský jazyk 

 

Žiaci majú prácu na obdobie od 23. 3. 2020 do 27. 3 . 2020 zadanú z minulého týždňa. 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Pani učiteľka Godálová - Učebnica str. 53, cv. 6 čítať, pracovný zošit str. 39. 

 

Pani učiteľka Žáková - Učebnica str. 54/2 vymysli pre spolužiaka 10 otázok typu 

"CHALLENGE" (= výzva) podľa vzoru v rámikoch (napríklad: Can you touch 

your knee with your big toe? - Vieš sa dotknúť kolena palcom na nohe?), použi slovnú zásobu 

časti tela  

Pracovný zošit str. 39/ 6b prečítaj si informácie o Serene Williams. Zostav podobnú 

"myšlienkovú mapu" alebo 6 viet o ľubovoľnom športovcovi (pomocou internetu zistíš všetky 

potrebné informácie napríklad o Petre Vlhovej alebo inej slávnej osobnosti). 

 

 

 

Biológia (poznámky) 

 

Vodné  vtáky 

 
- ich telo  je pokryté PERÍM 

- obývajú: tečúce a stojaté vody, pramene potokov, rieky, jazerá, 

rybníky, vodné nádrže 

Na pohyb vo vode sú prispôsobené: 

• plávacími blanami = na nohách 

• mastným  perím = nezmáča sa (kožu si mastia tukom z 

mazovej žľazy pri chvoste) 

Kačica  

• dobre lieta a pláva 

• potrava: drobné rastliny a živočíchy 

• je čiastočne sťahovavá  

• samec - pestrosfarbený 
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Hus 

• dobre lieta 

• stojaté vody 

• potrava: rastliny 

• je sťahovavá 

 

Labuť 

• veľký plávajúci vták 

• potrava: rastliny 

• je čiastočne sťahovavá 

• samec je väčší a ťažší (až 22kg) 

 

Kaňa 

• dravý vták 

• potrava: hmyz, žaby, ryby 

• dobre lieta 

• je sťahovavá 

Bocian  biely  

• je brodivý vták 

• dlhé nohy, dlhý zobák, dlhý krok 

• je sťahovavý 

• potrava: žaby, myši 

 

Volavka  

• je sťahovavá 

• hniezdi v kolóniách  

 

Lyska  

• jej typickým znakom – biela škvrna na čele 

• potrava: rastliny, hmyz, slimáky 

• je čiastočne sťahovavá  

 

Kormorán  

• potrava: ryby 

• hniezdi na stromoch v kolóniách  

 

Rybárik  

• čisté rieky, potoky  

• potrava: menšie ryby  

 

Potápka  

• dobre lieta 

• potrava: malé ryby 



• stavia si plávajúce hniezdo  

 

Čajka  

• dlhé a úzke krídla 

• dobre pláva aj lieta 

• potrava: drobné ryby, larvy, slimáky 

NEKŔMIVÉ  - potravu si po vyliahnutí hľadajú 

samé(kačica) 

Mláďatá vtákov:    

KŔMIVÉ – kŕmi ich samica alebo samec(bocian) 

Úlohy: strana 74/1,2,3,4 (zelený rámik) ústne 

Písomne: Ako môžu znečistené vodné toky ohroziť druhovú rozmanitosť vtákov 
 

 

 

Dejepis 

 

Zhrnutie tematického celku Človek minulosti a človek súčasnosti 

Stručne vypracovať do zošita odpovede na otázky a okruhy – práca na celý týždeň: 

1. Prečo sa ľudia na začiatku svojich dejín stále premiestňovali z miesta na miesto a prečo sa 

sťahujú v súčasnosti? 

2. Aké prírodné sily dokázali ľudia postupne využiť a v akých činnostiach? 

3. Ktoré druhy práce (zamestnania, poslania) sú v súčasnosti podľa teba najcennejšie? 

4. Ako ty dokážeš najjednoduchšími prácami rodičom v domácnosti pomôcť? 

 

 

 

Geografia 

 

Práca na doma: od 23.3.2020 do 27.3.2020    -   učebnica geografie (str. 50 až 52 – učiť sa 

činnosť vetra) 

 

 

 

Informatika 

 

Vstupné zariadenia 
 

Vstupné zariadenie alebo vstupná jednotka je periférne zariadenie počítača, ktorá umožňuje 

vstup údajov alebo signálov do počítača za účelom ich ďalšieho spracovania alebo ich 

využitia pre riadenie počítača a k nemu pripojených zariadení. Vstupné zariadenie 

transformuje informácie z “vonkajšieho” sveta do formy použiteľnej pre počítač. Vstupné 

zariadenia často slúžia užívateľovi – človeku ktorý ich používa pre zadanie príkazov, alebo 

ďalších informácií spracovávaných počítačom. 



Klávesnica 

Myš 

Skener 

Mikrofón 

 

 

 

Technika 

 

Práca na doma: od 23.3.2020 do 27.3.2020    -   Navrhnúť a zhotoviť darčekovú krabičku. 

 

 

 

 

Náboženská výchova 

 

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

 

 

 

Etická výchova 

 

Milé detičky, keďže sa blíži deň učiteľov, chcem vás poprosiť, aby ste vyrobili  obrázok pre 

vašu obľúbenú pani učiteľku, pána učiteľa. 

Technika je ľubovoľná a postačí vám polovica A4 výkresu. 

Môžete si tvar vymyslieť a tiež môžete niečo pani učiteľke, pánu učiteľovi napísať. 

Vložte do toho svoje srdiečko. 

Prajem vám krásne tvorenie. 

 


