
Matematika 

 

Práca na obdobie od 25. 5. 2020 do 29. 5 . 2020 

 

Milí piataci, ďakujem za poslané minulotýždňové domáce úlohy. 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). 

 

 

Slovné úlohy na obvod štvorca 
 

 

1. Na školskom dvore je kvetinový záhon tvaru štvorca so stranou 9 m. Žiaci 5.A vysádzajú po obvode v rade 

za sebou sadenice letničiek. Koľko sadeníc letničiek potrebujú, ak na dĺžku  1 metra plánujú zasadiť 20 

sadeníc? 

 

 

2. Mestský park je štvorec so stranou dlhou 96 m. Po obvode parku sú vysadené stromy. Vzdialenosť medzi 

susednými stromami je 3m. Koľko stromov je okolo parku? 

 

 

3. Pozemok má stranu dlhú 15 metrov a 5 decimetrov. Z jednej strany je už oplotený. Koľko decimetrov 

pletiva chýba, aby bol oplotený celý? 

 
 

4. Deti chceli natiahnuť po obvode štvorcového ihriska povraz dlhý 50 metrov, ale 10 metrov povrazu im 

chýbalo. Aká dlhá je strana ihriska? 
 

 

5. Za oplotenie záhrady tvaru štvorca zaplatíme 360 €. 1 meter pletiva stojí 9 €. Koľko metrov pletiva sme 

potrebovali na oplotenie záhrady. 

 

 

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). 
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Slovenský jazyk a literatúra 

 

Milí piataci, 

dúfam, že sa aj naďalej budete snažiť plniť si domáce úlohy / a preposielať mi ich e-mailom/ . Tí, ktorí 

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

toto pracovné nasadenie vydrží aj naďalej.  

t.č.: 0918751224 

e-mail: olveckasilvia@gmial.com 

 

 

GRAMATIKA 

 

Doplňovačka: / poprosím doplniť a preposlať/:  

Doplň i/í, y/ý: 

zdravé  zub_, s metličkam_, dve letušk_, hľadal v učebnic_, o našom ujov_, hrubé 

spis_, so zdrav_m, z váz_ sa vylialo veľa vod_, stretli sa dvaja horár_, tykám 

riaditeľov_ , v sol_ sa našlo zlato, na zem_, so svojím svedom_m, otravovali nás 

os_, veľké strom_, od jar_bojím sa včel_, mám ťa na starost_, v mojom pohár_, váži 

tri kilogram_, rozprávam o otcov_, dve hus_, zo slam_, Čes_, vysoké mrakodrap_, 

železné podkov_ , so svojím svedom_m, robí na pol_ , dve budov_, na reťaz_, 

červené dom_, točí sa okolo os_, v mor_ 

 

 

Test v programe ALF – podstatné mená – opak. : termín – 2 týždne: 

Test cez portál ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato (bez hesla)→ výber 

triedy → meno žiaka (bez hesla). 

 

 

Prepísať alebo nalepiť do zošita: 

 

PRÍDAVNÉ  MENÁ 
Sú ohybné plnovýznamové slová, ktoré označujú vlastnosti osôb, zvierat vecí a javov. 

     

                                           DRUHY prídavných mien: 

 

AKOSTNÉ /A/                                     VZŤAHOVÉ /V/                      PRIVLASTŇOVACIE 

aký? aká? aké?                            aký? aká? aké?                            čí? čia? čie? 

-pomenúvajú akosť                     -vyjadrujú vzťah k podst. m.     –vyj. príslušnosť k osobe, 

                                                                                                                  alebo k zvieraťu 

-stupňujeme ich                          - nestupňujú sa                             - nestupňujú sa 

-majú protiklady / opozitá,      - nemajú protiklady                      - nemajú protiklady 

antonymá : dobrý-zlý/ 

aj farby: 

biely                                                vodný                                               Zuzkin 

dobrý                                              železný                                             mačkin 

zlý                                                    drevený                                            sestrin 

veselý                                              slamený                                           líškin 

svieži                                               kamenný                                          Petrov 

štíhly                                               sklený/sklenený                              otcov 

mailto:olveckasilvia@gmial.com


 

                                      STUPŇOVANIE PRÍDAVNÝCH MIEN 

- slúži na porovnávanie vlastností príd. mien  

- príd. mená vyjadrujú 3 stupne vlastnosti: 

 

        I.stupeň                             II. stupeň                                  III. stupeň  

        milý                                    mil-ší                                         naj-mil-ší 

        súci                                     súc-ejší                                     naj-súc-ejší 

        veselý 

        svieži 

        štíhly 

        vysoký 

        tučný 

        vážny 

        smutný 

   / pokús sa sám vystupňovať/ 

 

LITERATÚRA 

Žiaci, dúfam, že sa vám páčili povesti . Tento žáner je veľmi obľúbený. Každoročne aj na našej škole 

organizujeme recitačnú súťaž „Šaliansky Maťko“, v ktorej recitátori súťažia v umeleckom prednese 

slovenských povestí. 

Povesť je žáner veľmi podobný rozprávke, ale má reálny základ. Povesti delíme na : 

historické / hl. hrdinom je postava alebo udalosť z národnej histórie/ 

miestne / viažu sa k zemepisným miestam alebo k hradom a zámkom/ 

heraldické / rozprávajú o tom, ako vznikol mestský erb  , heraldika = náuka o erboch/ 

 

 

 

 

  



Anglický jazyk 

 

Milí žiaci, ďakujeme za zaslanie projektov k téme SPORTS, boli úžasné, boli sme 

nadšené, koľko športov viete pomenovať a koľko toho už k téme viete povedať , ste 

šikovní...☺ ☺ ☺  

(tí, ktorí ešte projekt neposlali, ich aj naďalej posielajte, prosím,  

projekty budú súčasťou koncoročného hodnotenia) 

 

VŠETKY ÚLOHY POSIELAJTE NA MAILOVÚ ADRESU: 

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

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

 
ONLINE hodina cez ZOOM – najbližší termín:  

p. uč. Žáková - ŠTVRTOK 28.5. o 14:00 hod. 

p. uč. Godálová - ŠTVRTOK 28.5. o 10:00 hod. 

 

NOVÁ ÚLOHA: 

 

Krátky písomný prejav 

 

Blíži sa leto, v lete chodievame na prázdniny, dovolenky. (Možno tento rok len po Slovensku.) 

Napíš krátky text (7 viet, prípadne aj viac). Opíš, ako (zvyčajne) prebiehajú vaše prázdniny. Môžeš používať 

slovník. POSTUPUJ PODĽA NAZNAČENÝCH VIET (1.-7.), OTÁZKY PÍSAŤ NEMUSÍŠ, LEN 

ODPOVEDE. 

 

Vety 1.-5. utvor v prítomnom čase (We go..., We travel..., We do ...)  

 

Vety 6.-7. utvor v minulom čase so slovesom „byť“ (I was... / We were...) – pomôž si zošitom, učebnicou... 

 

„MY HOLIDAY“ = Moje prázdniny 

 

1. Where do you usually go? (Kde zvyčajne chodíte?) .................................................................. 

2. Where do you stay?  (Kde bývate?, napr. v stane / apartmáne /hoteli / chate...) .................... 

.................................................................................................................................................... 

3. Do you travel by coach / by plane / by car / by train...?  (Cestujete autobusom /...?) 

.................................................................................................................................................... 

4. Who do you go with ?   (S kým chodíš na prázdniny?) 

5. What activities / sports do you do ?  (Aké činnosti / športy robíte?) ........................................ 

6. What was your best / most exciting holiday? (Ktoré boli tvoje naj... prázdniny?) ..................... 

7. What was your longest holiday? / Where were you? (Ktoré boli tvoje najdlhšie prázdniny? / Kde ste 

boli?) ................................... 

 

Ak stále nevieš, ako začať, tu sú možné odpovede: 

 

1. My zvyčajne chodíme do Chorvátska. 



2. My často bývame v apartmáne. Tam sú hotely na pláži, tiež. 

3. My vždy cestujeme autom. My chodíme na ostrov trajektom. 

4. Ja chodím na prázdniny s mojim otcom, mamou a bratom. 

5. My chodíme šnorchlovať a lyžovať na vode. 

6. Moje najlepšie prázdniny boli minulý rok v Banskej Štiavnici. 

7. Moje najdlhšie prázdniny boli 11 dní v Košiciach minulý rok. 

 

  



Biológia 

 

Milí žiaci, 

tento týždeň bude vašou úlohou pripraviť prezentáciu o ľubovoľnom poľnom alebo lúčnom hmyze. 

Prezentácia musí mať minimálne 8 snímok, taktiež musí obsahovať základnú charakteristiku, opis tela, 

spôsob života, obrázky a ak nájdete aj zaujímavosti. Ak si neviete vybrať druh hmyzu môžete si pomôcť aj 

učebnicou. 

 

Veľmi sa teším na vaše práce ☺ 

Prajem pekný týždeň! 

 

Vypracované úlohy zasielajte na mail dominikajamborova11@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Dejepis 

 

Učivo 20. storočie – doba masových médií 

Ktoré médiá sa stali najdôležitejšími od 20. storočia –  

Na čo najčastejšie využívaš a používaš svoj počítač a internet /okrem školských povinností/ –  

Na mail mi posielať len termínovane vyžiadané práce – pracovné listy a projekty, neposielať vypracované 

bežné učivo a neposielať samotestovacie úlohy. 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

Práca na doma: od 25.5.2020 do 29.5.2020    -   učebnica geografie (str. 58 – Rozmanité krajiny Zeme – 

Krajiny teplého podnebného pásma – prečítať si a učiť 

sa, prikladám aj poznámky) 

 

Pracovný list na tému Krajiny teplého podnebného pásma, ktorý vám posielam, prosím vypracujte do 

konca týždňa, teda do 29.5.2020 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. 
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Poznámky – Púšte a polopúšte 
 

- rozšírené sú v tropickom a miernom pásme, predovšetkým v oblastiach kde je sucho, čiže v okolí 

Obratníkov 

- Najväčšia púšť – Sahara (Afrika), iné púšte – Kalahari, Namib, Rub al Cháli, Veľká piesočná púšť, 

Gibsonova púšť, Simpsonova púšť, Tanami, Atacama 

- Púšte mierneho pásma – Gobi, Taklamakan, Karakum, Kyzylkum 

- podnebie je veľmi teplé, chýba vlaha, je tu nesmierne sucho 

- veľký rozdiel medzi teplotami cez deň a v noci. Cez deň môže byť aj okolo 50°C a v noci mínusové 

teploty 

- púšte môžu byť pieskové (Erg), kamenisté (Hamada) a štrkové (Serir) 

- jediné miesto na púšti, kde sa nachádza voda (prameň podzemnej vody), je v oázach  

- vádí – korytá občasných riek (ak niekedy naprší, tečie tade voda, inak sú vyschnuté) 

- pri piesočnatej púšti vytvára vietor z piesku piesočné presypy, tzv. duny 

- rastliny a zvieratá sú prispôsobené ťažkým podmienkam – rastliny sú tu kaktusy, iné sukulenty, 

palmy, žijú tu hady, rôzne hlodavce, škorpióny, ťava, líška fenek,... 

 

Človek a púšte a polopúšte: 

- osídlenie je veľmi riedke, iba v oázach žijú ľudia; žijú tu však kočovné kmene – nomádi, Tuaregovia 

- sú tu zásoby ropy, zemného plynu. 

 

 

 

Informatika 

 

Nič nové. 

 

 

Technika 

 

Nič nové. 

 

 

Výtvarná výchova 

 

Práca z minulého týždňa. 
 

 

Hudobná výchova 

 

Nič nové. 

 

 

Náboženská výchova 

 

Nič nové. 

 

 

Etická výchova 

 

Nič nové. 


