
Matematika 

 

Žiaci majú prácu na obdobie od 30. 3. 2020 do 3. 4 . 2020 zadanú – pokračovať v riešení úloh. 

Práca na doma: GEOMETRIA (súbor s názvom ZBIERKA ÚLOH PRE 5. ROČNÍK – str. 

31 až 44). Dobrovoľné sú TESTY 1 až 5. V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa 

matematiky (ivanvopy@gmail.com). 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Literatúra 
- prečítať rozprávkovú knižku, ktorá sa nachádza vo vašej knižnici (zápis do 

čitateľského denníka); 

 

Gramatika 
 

- téma PLAGÁT 

 

- učebnica str. 77 – inšpirácia 

 

- úloha – vytvoriť plagát o bábkovom predstavení svojej obľúbenej rozprávky (postavy 

na ňom budú ako bábky, napr. Červená čiapočka ako bábka....), 

 

- plagát môže byť vytvorený na výkrese, na kartóne, ale aj v zošite; 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Pani učiteľka Godálová - Učebnica strana 55/5a – prepísať, strana 55/6 - frázy sa naučiť 

naspamäť, pracovný zošit strana 42/3 - časti tela 

 

Pani učiteľka Žáková - Učebnica str. 55/5a, prepísať frázy do zošita, naučiť sa ich: 

 

NADPIS: What´s the matter? 

 

What´s the matter? = Čo sa stalo? / Čo sa deje? 

Are you all right? = Si v poriadku? 

Are you feeling all right? = Cítiš sa v poriadku? 

I´ve got a pain in my back. = Mám bolesť v chrbáte. /(Bolí ma chrbát). 

My ankle hurts. = Môj členok bolí. / (Bolí ma členok.) 

My wrists hurt, too. = Moje zápästia bolia, tiež. /(Bolia ma aj zápästia.) 

 

Učebnica str. 55/6 - pozri sa na obrázky a napíš/doplň odpovede detí podľa vypísaných fráz 

(podľa toho, čo naznačuje obrázok):           1. My____ (Moje koleno ma bolí.) 

 

Pracovný zošit str. 42/3 označ figúrku (časti tela) 

mailto:ivanvopy@gmail.com


opakovanie: slovíčka zo 4.lekcie (hlavne časti tela a frázy, čo nás bolí) 

 

 

 

Biológia 

 

VODNÉ CICAVCE 
 

základná charakteristika: 

- žijú v riekach, jazerách, rybníkoch, vodných priehradách 

- sú dokonale prispôsobené životu vo vode: 

  1. lesklá, hustá a nepremokavá srsť (chráni pred chladom) 

  2. silný chvost (slúži ako veslo a kormidlo) 

  3. plávacie blany (umožňujú dobré plávanie) 

 

VYDRA RIEČNA 

- žije v čistých vodách, kde je dostatok potravy a úkrytov 

- mäsožravá (raky, hmyz, drobné ryby) 

- zákonom chránená 

 

 

 

 BOBOR VODNÝ 

       - veľké hlodavé zuby (dorastajú po celý život) 

       - obrusuje si ich pri obhrýzaní kmeňov stromov 

       - zákonom chránený   

       - živí sa rastlinnou potravou 

       - žije v kolóniách   

       - na brehoch si vyhrabáva nory, stavia hrádze   

z kmeňov stromov, konárov a kameňov                                                                            

 

 

 

ONDATRA PIŽMOVÁ 

- má dĺžku asi 40 cm 

- z bokov sploštený chvost, pokrytý šupinami 

- dobre pláva a potápa sa 

- robí si kopovité nory z rastlín 

- živí sa rastlinnou potravou 

- zákonom chránená 

 

 

Úloha: str. 77/1,2,3,4 ústne 
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http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto05/foto_021.jpg&imgrefurl=http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/html05/foto_021.html&usg=__-7DihIX9BSogH1yYcI_UkNYEhbw=&h=400&w=575&sz=41&hl=sk&start=5&zoom=1&tbnid=RvpUh8uq-yMj9M:&tbnh=93&tbnw=134&ei=kAiRTaqgK47AswbxzpmfDw&prev=/search%3Fq%3Dondatra%26hl%3Dsk%26rlz%3D1R2GGLL_en%26biw%3D1259%26bih%3D504%26site%3Dsearch%26tbs%3Ditp:photo%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


Dejepis 

 

Práca z minulého týždňa. 

 

 

 

Geografia 

 

Práca na doma: od 30.3.2020 do 4.3.2020    -   učebnica geografie (str. 52 až 54 – Atmosféra 

– vzdušný obal Zeme – učiť sa) 

 

 

Toto sú poznámky ešte k minulému týždňu - Činnosť vetra 
 

Činnosť vetra môže byť: 

1. rušivá – prejavuje sa odnášaním drobných úlomkov a obnažovaním povrchu skál 

- proces vymieľania a rozrušovania holého skalného povrchu vetrom nazývame veterná   

  erózia 

- veternej erózii podlieha: holý skalný povrch, pôda na poliach v miestach, kde nerastú   

  rastliny, odkryté pieskové steny 

- rušivou činnosťou vetra vznikajú: skalné hríby, skalné mosty, skalné brány, skalné mestá. 

2. tvorivá – prejavuje sa ukladaním piesku, najmä v púšťach, piesočných brehoch mora 

- pieskové duny (presypy) – útvary vzniknuté ukladaním piesku 

- Petra – skalné mesto vytesané do skaly, zapísané v UNESCO 

 

 

Poznámky - Atmosféra – vzdušný obal Zeme 

 
- nad povrchom Zeme je hrubá vrstva vzduchu 

- vzdušný obal Zeme nazývame atmosféra 

- tvorená je plynmi – dusík (78%), kyslík (21%), ostatné plyny (oxid uhličitý, 

vzácne plyny) 

- Zloženie atmosféry – troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra, 

exosféra 

- najviac vzduchu v atmosfére je pri povrchu Zeme (v troposfére), kde 

s rastúcou výškou sa množstvo vzduchu znižuje, klesá tlak, teplota (o 0,5°C 

na každých 100 m), množstvo kyslíka 

- z vodnej pary vo vzduchu vznikajú oblaky 

- zrážky – voda v akomkoľvek skupenstve, ktorá sa dostane na zemský 

povrch 
 

 

 

 

 

 



Informatika 

 

Výstupné zariadenia: 
Výstupné zariadenie alebo výstupná jednotka vo výpočtovej technike je periférne zariadenie 
(hardvér) počítača, ktoré umožňuje výstup dát alebo signálov z počítača vo forme zrozumiteľnej 
človeku ako sú napr. obrazová, textová alebo zvuková informácia alebo v inej forme za účelom ich 
ďalšieho spracovania alebo využitia pre riadenie ďalších k počítaču pripojených zariadení (ako je 
napríklad paralelný interface s obvodom Intel 8255, ktorý v starších počítačoch umožňoval 
napríklad ukladanie dát na magnetofón). 

Počítač naopak dostáva informácie a príkazy od človeka alebo iných technických zariadení 
pomocou vstupných zariadení. Niektoré zariadenia sú kombinované, teda vstupno-výstupné 
zariadenia. 

Typickým príkladom výstupných zariadení je: 

• počítačový monitor (displej), 

• projektor, 

• tlačiareň, 

• počítačové reproduktory, 

• slúchadlá, 

 

 

 

Technika 

 

Nástroje a postup práce pri zhotovovaní ľubovoľného výrobku. Napísať do poznámok. 

 

 

 

Výtvarná výchova 

 

Téma - Jarná lúka 

Formát - A4 (môže byť biely , alebo farebný výkres, môžete na výkres nalepiť novinový papier, 

ale len čierno-biely, alebo kartón (aj hnedý)) 

Technika - koláž 

Z farebného papiera si vystrihnite 3 kolieska rôznych farieb a veľkosti, ktoré nalepíte na seba. 

Takýchto kvietkov si urobíte 6-7 kusov. (tie kolieska predstavujú zjednodušené kvietky) 

Kvietky si esteticky rozmiestnite na výkres, nalepíte a pastelkou dokreslíte stonky kvietka, 

poprípade naznačíte trávu na lúke. 

Ako pomôcka vám poslúži táto ukážka. Ocením vlastnú farebnú kombináciu, nekopírujte. 

 

Prajem Vám príjemné Veľkonočné sviatky.  
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Hudobná výchova 

 

Výrazové prostriedky hudby - program ALF - kód školy: zštribecskato (bez hesla) - výber triedy   

- meno žiaka (bez hesla) 

 

 

 

Náboženská výchova 

 

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

 

 

 

Etická výchova 

 

Milí piataci, keďže máte asi veľa učenia, tak moja úloha nebude náročná. 

Napíšte mi, ako trávite čas počas tohto núteného voľna, ako sa máte a čo robíte, keď sa neučíte. 

Napíšte to vo Worde a pošlite na mailovu adresu - dana.kopencova@centrum.sk 

Ďakujem. 

Prajem vám pekný týždeň. Dúfam, že ste všetci zdraví. 


