
Matematika 

 

Práca na obdobie od 4. 5. 2020 do 7. 5 . 2020 – prečítajte si to, čo som napísal pre vás o obvode, do zošita si 

napíšte len to hrubšie napísané a pozrite si dva vzorové príklady, aby ste mohli riešiť úlohy - ZBIERKA 

ÚLOH Z MATEMATIKY PRE 5. ROČNÍK ZŠ – strana 50, cvičenie 10 a z cvičenia 11 iba a).  

 

Milí piataci, ďakujem za poslané minulotýždňové domáce úlohy a prosím tých, ktorí ich neposlali, aby tak 

urobili čo najskôr. Veľmi si cením vašu samostatnú prácu. Chcel by som vás požiadať, aby ste mi aj tentokrát 

do konca týždňa (štvrtok alebo aj piatok) 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) 

 

Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika 
 

Čo je to obvod? Obvod geometrického útvaru je súčet dĺžok všetkých strán tohto útvaru. Inak povedané, 

obvod ľubovoľného geometrického útvaru vyrátame tak, že sčítame dĺžky všetkých strán tohto útvaru. 

 

Ako označujeme obvod? Obvod označujeme malým písaným písmenom o. 

 

V akých jednotkách zisťujeme (udávame) obvod? Nakoľko obvod je len súčtom dĺžok strán útvaru, udávame 

ho (počítame) v dĺžkových jednotkách – mm, cm, dm, m, km. 

 

Obvod trojuholníka 

 

Začneme obvodom trojuholníka. Ukážeme si ako sa vypočíta, aj to, ako má vyzerať a čo všetko má 

obsahovať riešenie príkladov na obvod trojuholníka a ukážeme si, na čo si dať pozor pri riešení týchto úloh. 

 

Každý trojuholník má tri strany a preto obvod trojuholníka vypočítame tak, že sčítame dĺžky týchto troch 

strán. Teda vo všeobecnosti platí: 

 

o = a + b + c 

 

Toto sa nazýva vzorec pre obvod trojuholníka a ten sa musíte naučiť, budete ho používať v každom príklade 

na obvod trojuholníka. Pozor, ide o všeobecný vzorec. Ak by mal trojuholník strany napríklad k, l, m, potom 

by platilo: o = k + l + m. 

 

Ukážeme si dva vzorové príklady. Vypočítajte obvod trojuholníka ABC v centimetroch, ak dĺžky jeho strán 

sú a = 380 mm, b = 7 dm, c = 56 cm. 

 

1.   Každý príklad na obvod začína vždy náčrtom a zápisom. Načrtnete si (len voľnou rukou) ľubovoľný 

trojuholník a vyznačíte v ňom všetko, čo je zadané (vrcholy, strany). Pozor, v trojuholníku platí, že 

strana a leží oproti vrcholu A, strana b oproti vrcholu B a strana c oproti vrcholu C. Dĺžky strán môžete 
dať priamo do náčrtu alebo do zápisu. Ukážem obidve možnosti. 

 

Do zápisu sa dávajú označenia a dĺžky strán (ak ste tak neurobili v náčrte), dodatočné informácie (ak 

nejaké sú) a čo máme vyrátať. V našom prípade máme vyrátať obvod v centimetroch. 

 

2.   Teraz sa musíme pozrieť, či máme všetky strany v rovnakých jednotkách, pretože ak nie, nemohli by 

sme ich sčitovať. Teda ďalší krok je premena jednotiek, ktorú sme trénovali aj minulý týždeň. Keďže 

obvod trojuholníka máme vypočítať v centimetroch, bude rozumné si všetky dĺžky strán premeniť na 

centimetre. Samozrejme môžete si premeniť aj na iné jednotky a počítať obvod v iných jednotkách, ale 

potom nezabudnite premeniť výsledok na centimetre. 

 

3.   Nasleduje napísanie vzorca pre výpočet obvodu trojuholníka: o = a + b + c 
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4.   Teraz namiesto písmen napíšeme príslušné hodnoty: o = 38 + 70 + 56 

Môžete tam pridať aj jednotky, teda: o = 38 cm + 70 cm + 56 cm, ale nemusíte, stačí, keď jednotky 

napíšete až vo výsledku.  

 

5.   Vypočítame obvod a nezabudnite aj napísať jednotky: o = 164 cm 

Pozor, ak neviete dané čísla sčítať spamäti, pokojne ich sčítajte pod seba niekde vedľa. 

 

Riešenie:      alebo 

 
o = a + b + c     38 

o = 38 + 70 + 56    70 

o = 164 cm     56 

         164 

 

Vypočítajte dĺžku strany tretej strany trojuholníka STU, ktorého obvod je 35 cm, ak viete, že |ST| = 15 cm, 

|TU| = 8 cm. 

 

Znova urobíme náčrt a vyznačíme v ňom vrcholy a strany, do zápisu napíšeme o = 35 cm. Skontrolujeme, či 

máme všetky údaje v rovnakých jednotkách. Keďže máme, nemusíme premieňať. Sčítame dve strany, ktoré 

poznáme. Tretiu stranu vypočítame tak, že od obvodu odčítame súčet dvoch strán. Nezabúdame nakoniec 

napísať jednotky.  

 

Riešenie:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

t = o – (s + u) 

t = 35 – (8 + 15) 

t = 35 – 23 

t = 12 cm 



Slovenský jazyk a literatúra 

 

Milí piataci, 

 

Ďakujem, že sa snažíte plniť si domáce úlohy / mnohí ste mi ich aj odfotené poslali mailom/ . Tí, ktorí nemáte 

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

pracovné nasadenie vydrží aj naďalej.  

 

t.č.: 0918751224 

e-mail: olveckasilvia@gmial.com 

 

GRAMATIKA 
Analýza testu – doplnenie a oprava 

35. úl. – ten jež, to narodenie, ten ňufáčik, ten pichliač, ten čuch, tá mama , to mlieko, tá farba = 8 podst. 

mien 

27. úl. – 2 odpovede sú totožné a správne 

48. úl. = L 

Správne riešenie – skontrolujte si: 

Urč GK + vzor podst. mien: 

bez turistických topánok – žen. r., pl., G, žena 

na úrodných brehoch – muž. r., pl., L, dub 

po 2 týždňoch – muž. r., pl.,L , stroj 

zapálilo sa jej ucho – stred. r., sg., N, mesto 

toto riešenie mu neporadil on – stred. r.,sg., A , vysvedčenie 

 

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. 

storočie = vysvedčenie 

štát = dub 

časť = kosť 

svet= dub 

Paľo = chlap 

literatúra = žena 

región= dub 

 

Vyskloňuj v sg. aj v pl. slovné spojenie:  veľká skriňa: 

 SG. PL. 

N veľká skriňa veľké skrine 

G veľkej skrine                                                    veľkých skríň 

D veľkej skrini veľkým skriniam 

A veľkú skriňu veľké skrine 

L o veľkej skrini o veľkých skriniach 

I s veľkou skriňou s veľkými skriňami 

 

Vzor VYSVEDČENIE 

-odpísať do zošita tabuľku na str. 80 

-pri vzore vysvedčenie dochádza k porušovaniu pravidla o rytmickom krátení /rytm. zákon/ , sú to napr. 

slová: tŕnie, skálie, prútie, lístie, ústie: 

SG. 

N – ústie,  G- ústia,  D- ústiu, A- ústie L- o ústí I- s ústím 

Pravidlo o rytm. krátení / rytmický zákon / : po dlhej slabike nasleduje krátka. 
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Test v programe ALF- opakovanie – podst. mená -  Test cez portál ALF zstribecskato.sk → Program 

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

 Pomôcka k testu v programe ALF / odpísať do zošita/: 

 

Úloha: 

Doplň správne gram. kat./GK/: 

holiči – životné, mužský rod, množné číslo , nominatív 

Vzory: 

rozlišujte: 

/ tá / pamäť = ľudská                                                         /tá / pamäť = počítačová 

= v. KOSŤ                                                                               = v. DLAŇ 

Vypadlo mi to z pamäti.                                                     Údaje uložil do pamäte počítača. 

vzor dievča 

- aj podst. m. ako bábä, holúbä  

peniaz = v. stroj / výnimka/ 

báseň, pieseň – G pl. = básní, piesní = porušenie rytm. zákona 

 

LITERATÚRA 
Povesti: 

Alojz Medňanský: Čertova brázda / miestna povesť/ 

- prečítať ukážku 

- do zošita vypracovať odpovede na otázky z úlohy č. 2 na str. 100 

 

 

 

 

 

  



Anglický jazyk 

 

Pani učiteľka Godálová aj Žáková - Samoštúdium 5. ročník 4.5.-7.5.2020 

 

Nová lekcia: 5 Travelling -  Cestovanie  (Holidays – Prázdniny) 
 

Úlohy z učebnice: (vypracovať písomne do slovníčka a zošita) 

 

str.62/1 Počúvaj a opakuj: 

 

1.city, 2. river, 3. beach, 4. countryside, ............................................................................10. lake 

 

Vypíš všetky slovíčka (s pomocou slovnej zásoby v pracovnom zošite) do slovníčka aj s prekladom.  

 

str.62/2a Pospájaj obrázky so slovíčkami. Vypočuj si nahrávku, zároveň si skontroluješ, či to máš správne. 

(napr. 1 ferry = trajekt patrí k písmenku „d“, 2. coach ....) 

 

str. 62/3 Prečítaj a vypočuj si dialóg.  

 

Potom utvor podobný dialóg. Na otázku Kde / Where? vyber do odpovede jedno zo zelených slov (cvičenie 

1), na otázku Ako / How? Vyber do odpovede jedno z modrých slov (cvičenie 2a). 

 

Postupuj podľa príkladu v učebnici (pomôže ti aj preklad): 

A Kde by si chcel ísť na prázdniny/dovolenku? 

B Do hôr. 

A Ako by si chcel cestovať? 

B Vlakom. (pred dopravným prostriedkom dávame vždy predložku „by“, preto vzniklo spojenie „by train“ 

= vlakom) 

 

Úloha z pracovného zošita (PZ): 

 

str. 46/1 Pomenuj miesta na obrázku. 

 

Najbližší termín angličtiny ONLINE  cez ZOOM: 7.5.2020 štvrtok,  14:00 hod. (dobrovoľné) 

  



Biológia 

 

OBILNINY A KRMOVINY 

 

Obilniny 

- podobná stavba ako u lúčnych tráv: zväzkovitý koreň, steblo 

Pšenica – najdôležitejšia, biela múka (chlieb, pečivo, cestoviny) a krupica 

 

Raž – tmavá (ražná) múka, slad, káva, lieh 

 

Jačmeň – krúpy, kávovina, slad (pivo) 

 

Ovos – ovsené vločky, krmovina pre kone, ošípané, králiky 

 

Kukurica – krmivo zvierat (šrot, siláž), kukuričná múka, krupica, pochutina 

(pukance, zaváraná) 

 

 

Krmoviny 

 

Ďatelina, lucerna – na kŕmenie hospodárskych zvierat 

 

Vika, bôb – strukoviny, semená strukovín sú dôležitým zdrojom  bielkovín, sú 

súčasťou kŕmnych zmesí, na kŕmenie sa využíva aj nadzemná časť 

Rastliny podobné bôbu = bôbovité rastliny, na koreňoch majú hľuzkové 

baktérie – nemusia sa hnojiť, zaorávajú sa do pôdy = zelené hnojivo 
 

 

 

 

 

  



Dejepis 

 

Správne odpovede samotestu Roky v storočiach: 1.c, 2.d, 3.c, 4.c, 5.b, 6.c, 7.c, 8.a, 9.b, 10.b 

Nové učivo Prvé knihy, za pomlčkou doplniť do zošita, Učebnica str. 66-68 

Ako vznikali prvé knihy, výroba, šírenie –  

Význam Johanna Gutenberga a jeho vynálezu –  

V akom jazyku sa písali prvé knihy –  

Na čo boli zamerané prbé knihy, oblasti, okruhy /tri/ –  

 

 

 

Geografia 

 

Práca na doma: od 4.5.2020 do 7.5.2020    -   učebnica geografie (str. 56 až 57 – Rozmanité krajiny Zeme 

– učiť sa) 

 

Poznámky – pokračujeme v téme: Rozmanité krajiny Zeme 
 

Pracovný list na témy Činnosť rieky, ľadovca a vetra, ktorý som vám poslal minulý týždeň, prosím 

vypracujte do 7.5.2020 a pošlite na môj mail ivanvopy@gmail.com 

 

Na Zemi je veľké množstvo rozličných druhov rastlín a živočíchov. Rozšírenie rastlinstva a živočíšstva 

na Zemi závisí predovšetkým od podnebia. Smerom od rovníka k pólom vznikli rôzne typy krajín, ktoré 

vytvárajú výrazné pásma: 

 

dažďové lesy 

savany                                   v teplom podnebnom pásme 

púšte a polopúšte 

 

vždyzelené tvrdolisté subtropické lesy  - v subtropickom podnebí 

 

púšte a polopúšte 

stepi  

listnaté a zmiešané lesy v miernom podnebnom pásme 

boreálne ihličnaté lesy - tajga  

 

tundry 

polárne krajiny v studenom podnebnom pásme 

 

Podmienky pre život rastlín a živočíchov sa menia aj so stúpajúcou nadmorskou výškou. Vo vysokých 

pohoriach sa preto vytvorili tzv. výškové stupne rastlinstva. 

 

O všetkých uvedených typoch krajín si postupne povieme, no ak chcete môžete si prečítať učebnicu na 

stranách 58 až 60, kde sa zopár informácií dozviete. Chcel by som, aby si každý z vás vybral jeden 

z uvedených typov krajiny a do konca mája urobil či už referát alebo prezentáciu o vybranom type 

krajiny. (napr. o savanách) 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. 
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Informatika 

 

Zostáva vám práca z minulého týždňa. 

 

 

 

 

 

 

Technika 

 

Upratovanie v domácnosti. Pomáham doma upratovať. napísať do poznámok. 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

 

Milí piatačikovia, tentokrát budete mať za úlohu vyzdobiť si okno v izbe kvietkami, keď máme takúto 

neveselú situáciu. Dúfam, že vám mamičky dovolia lepiť lepiacou páskou na okno. 

Pomôcky: farebný papier, ceruzka, nožnice a lepiaca páska 

Na farebný papier si nakreslite kvietok (rôzny tvar), stonku a lístky, alebo len kvietky bez stonky a listov. 

Zlepíte si dohromady kvietky. Takých kvietkov si urobíte toľko, koľko potrebujete na jedno okno(6-10 ks). 

Poprosíte mamku, aby vám pomohla nelepiť na okno kvetinky. 

Vyzdobené okno odfotíte a fotku pošlete na mail dana.kopencova@centrum.sk 

Poprosím, tých, ktorí ste mi neposlali vaše práce, urobte tak počas týchto 

dvoch týždňov. Ďakujem. 

Krásne zdobenie. 

Prácu máte na dva týždne. 

Inšpirácia: 
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Hudobná výchova 

 

Pokračovať v zadanej úlohe z minulého týždňa. Vytvoriť zaujímavý plagát  pre svojho obľúbeného 

speváka (speváčku, 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 

 

Drahí moji etikári, viem, že toho máte v domácej škole veľa a preto som si pre vás pripravila tvorivé úlohy. 

Budú len dve. 

1. úloha - Napíšte na papier čo najviac slov, ktoré súvisia s letom. 

2. úloha - Nakreslite symbol vašej rodiny. Taký rodinný erb. 

 

Vaše práce mi pošlite na môj mail. Ďakujem. 

Majte sa pekne. 

 

 

Práca je ma jeden týždeň. 
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