
Matematika 

 

Práca na obdobie od 27. 4. 2020 do 30. 4 . 2020 – malá papierová knižka, ktorú máte všetci doma - 

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY PRE 5. ROČNÍK ZŠ – strana 48 cvičenia 4, 5, 8 a strana 49 cvičenia 

9 a 14.  

 

 
 

Ak premieňame milimetre na centimetre, ideme v smere šípky doľava, preto budeme deliť číslom 10.  

 

Ak premieňame milimetre na metre, ideme v smere šípky doľava, preto budeme deliť číslom 10 aby sme 

dostali centimetre, potom znova číslom 10 aby sme dostali decimetre a nakoniec znova číslom 10, aby sme 

dostali metre (POZN. deliť 10 potom znova 10 a ešte raz 10, znamená deliť číslom 1 000).  

 

Môžeme sa na túto pomôcku pozrieť aj inak. Ak premieňame napríklad centimetre na kilometre stačí zrátať 

koľko NÚL je medzi týmito jednotkami a keďže šípka smeruje doľava tak toľko núl z daného čísla 

ODOBERIEME (medzi cm a dm je jedna nula, medzi dm a m je jedna nula a medzi m a km sú tri nuly, teda 

spolu odoberieme 5 núl).  

 

Pri premene z väčších jednotiek na menšie, teda napríklad z metrov na milimetre smeruje šípka doprava a 

preto budeme nuly pridávať a to konkrétne 3 nuly. Inak povedané budeme násobiť najprv číslom 10 

(dostaneme dm), potom znova číslom 10 (dostaneme cm) a nakoniec číslom 10 (dostaneme mm), teda 

násobíme číslom 1 000.  

 

Ak je niekomu pomôcka nezrozumiteľná, potom treba vedieť vzťahy medzi jednotkami dĺžky:  

 

1 km = 1 000 m = 10 000 dm = 100 000 cm = 1 000 000 mm  

1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm  

1 dm = 10 cm = 100 mm  

1 cm = 10 mm 

 

Ide o opakovanie premien jednotiek dĺžky, nakoľko ich budete potrebovať pri riešení obvodov útvarov, ktoré 

začneme v ďalšom týždni. Chcel by som aj vedieť, ako vám to ide, preto mi do konca týždňa (štvrtok alebo 

aj piatok) odfoťte tohtotýždňové riešenia úloh a pošlite na môj e-mail. Ak niekto z vás robí rád na počítači, 

môžete tieto príklady vypracovať aj tak a súbor mi poslať. Nakoľko zrejme budete posielať s rodičmi, 

prosím, napíšte do mailu aj vaše meno a priezvisko, aby som vedel, kto mi to posiela. Tiež si ma môžete 

nájsť na facebooku, ak máte účet, som tam pod svojím menom. V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa 

matematiky (ivanvopy@gmail.com) 
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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/ a  byť so mnou 

v kontakte. Veľmi si cením vašu samostatnú prácu a dúfam, že vám toto pracovné nasadenie vydrží aj 

naďalej. Potešila ma vaša účasť v teste cez program ALF. Po jeho analýze som z neho  vybrala  úlohy, ktoré 

mali najnižšiu percentuálnu úspešnosť. 

 

t.c: 0918751224 

 

e-mail: olveckasilvia@gmial.com 

 

Prepísať do zošita alebo vytlačiť a nalepiť : 

Analýza testu: 

5. úl. – kategóriu životnosti a neživotnosti  - len podst. m. mužského rodu 

20. úl. – tá príprava, ten rozvoj, to zdokonaľovanie – v texte sa nach. podst. m. v muž. žen. a stred. rode 

25. úl. – výnimka z rytmického zákona = básní 

 

Rytmický zákon : Po dlhej slabike nasleduje krátka. 

35. úl. – ten jež, to narodenie, ten ňufáčik, ten pichliač, ten čuch, tá mama , to mlieko = 7 podst. mien 

/ určte vzory/ 

39. úl. – pozor na N a A ! 

38. úl. – do radu nepatrí slovo ceruzka – v teste je chybná odpoveď / verím, že ste na to prišli/ 

32. úl. – s národnosťami = s kosťami     pád. príp. = -ami 

- okrem týchto úloh ste sa potrápili aj s úlohami, ktoré súviseli s urč. GK / rod, číslo, pád / + vzor 

 

Poprosím vyriešiť tieto zadania : 

1. Urč GK + vzor podst. mien: 

bez turistických topánok - 

na úrodných brehoch - 

po 2 týždňoch – 

zapálilo sa jej ucho – 

toto riešenie mu neporadil on - 

 

2. Vo vetách podčiarkni pods. mená a urč ich vzor: 

 

V 19. storočí sa najvyspelejšie štáty usilovali ovládnuť  veľkú časť sveta. 

Šťastný Paľo prišiel s literatúrou o spišskom regióne. 

 

3. Vyskloňuj v sg. aj v pl. slovné spojenie:  veľká skriňa 
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Anglický jazyk 

 

Pani učiteľka Godálová aj Žáková - Samoštúdium 5. ročník 27.4.-30.4.2020 

 

Najbližší termín angličtiny s p. uč. Žákovou ONLINE  cez ZOOM: 30.4.2020 štvrtok,  14:00 hod. 

(dobrovoľné), tento týždeň som to presunula na štvrtok, pretože v piatok je sviatok (deti majú 

prázdniny)... 

 

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

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

 

 

Doplniť do zošita, kto nemá: 

 

 PAST SIMPLE „TO BE“  – minulý čas jednoduchý – slovesa „BYŤ“                           

- používa sa, ak hovoríme o minulosti. 

- sloveso byť má v minulom čase tvary WAS a WERE 

- s minulým časom používame – yesterday (včera), last Monday (minulý pondelok), last year (minulý 

rok), 2 days ago (pred dvoma dňami)... 

1. I was  (Ja som bol...)                                                             1.   We  were  (My sme boli...) 

2. You were (Ty si bol...)                                                           2.  You were (Vy ste boli...) 

3. He, she, it was (On bol, ona bola, ono bolo...)                 3.  They were ( Oni boli...)         

 

Negative – zápor:     was + not =  wasn´t  

                                     were + not = weren´t              

 

1. I wasn´t – ja som nebol...                   1.  We weren´t – my sme neboli... 

2. You weren´t – ty si nebol...                2.  You weren´t – vy ste neboli.. 

3. He wasn´t – on nebol...                       3.  They weren´t – oni neboli... 

She wasn´t – ona nebola... 

It wasn´t – ono nebolo... 

 

Question – otázka -  krížové pravidlo:  Was she...?  Bola ona...?    YES, she was.  NO, she wasn´t. 

Short answer - krátka odpoveď :            Were they...? Boli oni...?     YES, they were.  NO, they weren´t. 

 

Otázka s opytovacím zámenom – Where were you?  Kde si bol?   

 

Úlohy z učebnice: (vypracovať písomne do zošita) 

str.56/6a Kde boli ľudia minulé leto? (šípky naznačujú mestá v Británii) Doplň vety, použi WAS / WERE. 

str.56/6b Napíš 1 vetu o sebe, kde si bol minulé leto (=last summer). (Napr. Ja som bol v Bratislave minulé 

leto.) 

 

Úloha z pracovného zošita: 

str. 43/6 Doplň dialóg. Použi WAS, WERE, WASN´T, WEREN´T. 
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Biológia 

 

Lúčne rastliny a huby 
 

Na lúkach a pasienkoch rastie mnoho rastlín a húb. Výskyt jednotlivých rastlín a húb závisí napríklad od 

množstva vody a zloženia pôdy. 

Lúčne rastliny rastú vo vrstvách – etážach:  

- koreňová vrstva, 

- vrstva nízkych tráv a trsov, 

- vrstva vysokých tráv, 

- vrstva stebiel a bylín. 

 

Na lúkach a pasienkoch rastú hlavne lúčne byliny a trávy. 

 

Znaky lúčnych tráv:  

- zväzkovité korene 

- dutá stonka s kolienkami 

- na konci stonky sú drobné kvietky, ktoré tvoria klas 

 

Medzi lúčne trávy patrí: kostrava, lipinica, timotejka, reznačka, 

mätonoh, psiarka. 

 

Lúčne byliny – môžeme ich nájsť na suchých aj mokrých lúkach 

Byliny rastúce na suchých lúkach: margaréta, pakost, zvonček, rebríček, šalvia 

Byliny rastúce na mokrých lúkach: iskerník, záružlie, nezábudka, jesienka 

 

Na lúkach nájdeme aj liečivé rastliny ako napríklad materinu dúšku, rumanček kamilkový alebo rebríček 

obyčajný. 

 Lúčne  a poľné huby 
- pečiarka poľná – jedlá huba 

- bedľa vysoká – jedlá huba 

- tanečnica poľná – jedlá huba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dejepis 

 

Roky v storočiach – trochu zábavné samotestovacie úlohy 

 

1. Z ktorej polovice ktorého storočia je rok 111? 

a) z prvej polovice 1. storočia  b) z druhej polovice 2. storočia 

c) z prvej polovice 2. storočia  d) z druhej polovice 2. storočia 

 

2. Z ktorej polovice ktorého storočia je rok 999? 

a) z prvej polovice 9. storočia  b) z druhej polovice 9. storočia 

c) z prvej polovice 10. storočia  d) z druhej polovice 10. storočia 

 

3. Ktorý rok je z prvej polovice 4. storočia? 

a) 444   b) 476    c) 333    d) 376 

 

4. Ktorým rokom sa začalo 2. tisícročie? 

a) 999   b) 1000  c) 1001  d) 1101 

 

5. Ktorý rok bol posledný v 2. tisícročí? 

a) 1999  b) 2000  c) 2001  d) 2010 

 

6. Ktorý rok je z prvej polovice 15. storočia? 

a) 1550  b) 1549  c) 1450  d) 1451 

 

7. Ktorý rok je z 11. storočia? 

a) 111   b) 1111  c) 1011  d) 1211 

 

8. Ktorý rok s dvomi číslami 9 je z 19. storočia?  

a) 1899  b) 1919  c) 1991  d) 1799 

 

9. Ktorý rok ukončuje štyri desiatky 13. storočia? 

a) 1239  b) 1240  c) 1241  d) 1340 

 

10. Ktorý rok označuje začiatok druhej polovice 19. storočia? 

a) 1850  b) 1851  c) 1950  d) 1951 

 

Správne odpovede budú dodané v budúcom zadaní. 



 

Nová učebná látka  Prvé knihy  str. 66 

Čo nám dáva kniha, náš život s knihami, druhy kníh, na čo nám slúžia knihy, čo všetko nám prinášajú 

priaznivé do života, účel a význam kníh, stručne rozpísať v bodoch a poznámkach do zošita: 

Čo sú encyklopédie – 

 

 

 

Geografia 

 

Práca na doma: od 27.4.2020 do 30.4.2020    -   učebnica geografie (str. 56 až 57 – Rozmanité krajiny 

Zeme – učiť sa) 

 

Poznámky – pokračujeme v téme: Rozmanité krajiny Zeme 
 

Posielam aj pracovný list na témy Činnosť rieky, ľadovca a vetra, ktorý prosím vypracujte do 7.5.2020 

a pošlite na môj mail ivanvopy@gmail.com 

 

Na podnebie vplývajú rôzne činitele: 

 

1. geografická poloha – poloha na Zemi, so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od rovníka klesá priemerná 

teplota  

 

2. nadmorská výška – so stúpajúcou nadmorskou výškou klesá teplota (približne o 0,5°C na každých    

100 m výšky) a pribúdajú zrážky 

 

3. oceánske prúdy – teplé – zmierňujú podnebie, prinášajú zrážky                                        

                                   studené – robia podnebie extrémnejším (v lete horúco, v zime chladno), spôsobujú 

sucho 

 

4. vzdialenosť od oceána – pri pobreží je podnebie oceánske – dostatok zrážok, menšie 

                                                  rozdiely teplôt medzi letnými a zimnými teplotami 

                                            – vo vnútrozemí je podnebie kontinentálne – málo zrážok (sucho) a  

                                                   teplotné rozdiely medzi letom a zimou sú väčšie 

 

5. pravidelné vetry – smer vetra sa určuje podľa toho, odkiaľ fúka.  

V miernom pásme sú prevládajúce západné vetry (fúkajú zo západu na východ) 

V studenom pásme východné vetry 

V teplom pásme pasáty (fúkajú od obratníkov k rovníku) 

 

Monzúny  – letný (fúka od oceánu na pevninu a prináša dažde) 

   – zimný (fúka od pevniny na oceán a prináša sucho)  
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Informatika 

 

INTERNET A POČÍTAČOVÉ SIETE 

  

POČÍTAČOVÁ SIEŤ  

Pojmom počítačová sieť označujeme skupinu zariadení (počítače, tlačiarne, mobily, digitálne fotoaparáty...), 

ktoré sú vzájomne prepojené s cieľom komunikácie a zdieľania zdrojov. Prepojenie môže byť priame alebo 

prostredníctvom ďalších sieťových prvkov. Súčasťou počítačových sietí sú aj prenosové médiá, konektory a 

softvérové vybavenie. Súčasťou počítačových sietí je množstvo zariadení (nielen počítačov), ktorých úloha 

je nenahraditeľná. 

 

Úloha: Poobzeraj sa vo svojej domácnosti a nájdi všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou vašej siete. Ktoré zo 

zariadení používaš najčastejšie?   

 

 

 

 

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. 
 

 



Hudobná výchova 

 

Vašou úlohou bude vytvoriť zaujímavý plagát pre svojho obľúbeného speváka/speváčku alebo skupinu, 

ktorá bude vystupovať v našom meste. 

Hotové dielo odfoťte a pošlite v prílohe do 7. mája  na mail: dstrejckova1@azet.sk 

 

 

 

 

 

Náboženská výchova 

 

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

 

 

 

 

 

 

Etická výchova 

 

Milí etikári 

 

Vašou úlohou bude si vytvoriť zoznam 10 tich vecí, ktoré sú podľa vás najdôležitejší v živote a 5 vlastností, 

ktoré sú najdôležitejšie 

 

Druhá úloha: nakreslite jednoduchý obrázok vašej izby, kde teraz trávite svoj čas a opíšte ako sa v tomto 

priestore cítite. 

 

Úlohu máte na jeden týždeň. 

Práce mi pošlite na môj mail.  (dana.kopencova@centrum.sk) 

Ďakujem a všetkých vás srdečne pozdravujem. 

p.uč. Kopencová 
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