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Ahojte dievčatá a chlapci! 

Ďakujem, že ste mi už takmer všetci poslali písomné práce aj PL– Múdra hlavička. 

Jazyková zložka 

Tento týždeň budeme pokračovať v náuke o slove. Minulý týždeň sme sa venovali 
synonymám, antonymáma teraz k nim pridáme homonymá.

Napíšte si do zošita SJ

Homonymá sú rovnozvučné slová. Majú rovnaké znenie, ale rozdielny význam.Nespája ich 
nijaký vzťah ani súvislosť. Ich rovnozvučnosť, teda aj „písmenková“ podobnosťje náhodná.

Pozor! Homonymá na rozdiel od synoným a antoným môžu patriť k rôznym slovným 
druhom. 

biť (udierať) - byť (existovať)  viť( niečo)  - vyť  (zvuk)
čelo ( hudobný nástroj) - čelo ( časť hlavy)    basa (väzenie) -  basa(nástroj „kontrabas“)

Homonymami môžu byť aj slová, ktoré spodobujeme vo výslovnosti, napr.  prach – prah

Nemusia nimi byť len podstatné mená, môžu to byť aj rozličné slovné druhy:
váha (podstatné meno)  -  váha (sloveso - pochybuje, premýšľa…)
nemá (sloveso) -  nemá ( prídavné meno)      žula ( podstatné meno )  -  žula ( sloveso )

Podľa vecného významu slová v slovnej zásobe členíme na dve skupiny:

1. jednovýznamové 
2. viacvýznamové

Jednovýznamové slovápomenúvajú len jednu skutočnosť, majú iba jeden význam, napr. 
vlastné mená( Slovensko, dunaj, Michal, Dunčo…), odborné názvy (kyslík, galaxia….)    
a aj bežné pomenovania ( divča, dub, váza…)

Viacvýznamové slovámajú viacero významov. 
              ↓
Majú: základný, prvotný význam  ( napr. slovo hlava – v zmysle ľudská hlava)
odvodený – prenesený význam ( kapustná hlava, hlava štátu, hlava rodiny).

Pozor!Nezamieňajte si viacvýznamové slová s homonymami. Pri viacvýznamových 
slovách odvodený význam vzniká na základe vonkajšej podobnosti. Při homonymách ich 
zvuková podoba vzniká náhodne, bez akejkoľvek vnútornej alebo vonkajšej podobnosti. 



…………………………………………………………………………………………………...

Doplňovací diktát /53 plnovýznamových slov/

Doplň chýbajúce písmeno.

Hlavn_m mestom Slovenska je _rat_slava. Krásno_ dominanto_ mesta je hrad. 

Najoriginálnejš_ nápad v kreslen_ vež_čiek hradu v_hral bratislavskú súťaž. Vežičk_ sú št_r_ 

s červem_ strieškam_. V Brat_slave v_díme aj iné historické pamiatk_. Tie navštevujú nielen 

slovensk_, ale ja zahraničn_ turist_. Prechádzk_ krásn_m_ uličkam_ odporúčajú všetci 

brat_slavsk_  ob_vatelia.  Zaujímav_ pohľad je na riečn_ život v Dunaj_. Bratislavsk_ svet  

v jar_ je ešte farebnejš_.

………………………………………………………………………………………………

Z PZ Hravá slovenčinasi urobte str. 48 - 49 zameranú na synonymá a antonymá 

Doplňovací diktát spolu s vypracovaniami cvičení v PZ str. 48,  mi pošlite mailom 

na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com

Pošlite mi to, prosím, ako dve prílohy vo formáte Word.

1. Prílohu pomenujte – Doplňovačka, vaše meno a priezvisko, trieda
2. PZ - cvičenia s. 48, vaše meno a priezvisko, trieda

Literatúra

 Z učebnice LV  na str. 109- 110 si prečítajte legendu Život Konštantína.

Autorom tejto legendy jeKliment, žiak Konštantína a Metoda, nekôr biskup.

Kliment v  diele opisuje okrem Konštantínovho pôsobenia na Veľkej Morave aj jeho detstvo, 
štúdiá a vlastné charakterové vlastnosti (súcit, nadanie, múdrosť).
 
Z diela možno vyčítať aj spoločenskú situáciu na Veľkej Morave v druhej polovici 9. storočia.
Text je napísaný vznešeným rétorickým štýlom, obsahuje citáty z Biblie, dramatické dialógy, 
rečnícke otázky, prirovnania, kontrasty.
 V porovnaní so Životom svätého Metoda je legendovejší, pretože Konštantín je viac 
idealizovaný, objavujú sa neskutočné udalosti.

Z PZ Hravá literatura si vypracujte str. 58 / cv. 1 - 4  súvisiace s touto legendou. 

Cvičenia z PZ ( TC – Legendy ) si skontrolujeme spoločne na on-line hodine budúci týždeň.
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Anglický jazyk -(skupina T. Vrábelová)

 Ahojte piataci, ďakujem za super online hodinu! Boli ste skvelííííí! Teším sa na ďalšiu. Ta 
bude opäť v stredu o 12:30. Tento týždeň si oddýchneme od učebnice a pracovného zošita. 
Nemusíte mi nič posielať! Jupííí!!! ALE to neznamená, že nebudeme pracovať. Na online 
hodine sa budeme rozprávať a za úlohu vám dávam ALFA na opakovanie. Takto dostanem 
trošku prehľad o tom, čo všetko ste si doteraz zapamätali a vy tiež.

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

Zadanie: Porovnávanie

Online hodina: STREDA 13.5. o 12:30

ANGLICKÝ JAZYK – skupina p. uč. Godálovej

Zopakovať sloveso byť v minulom čase 
was -wasn t
were - weren t
Učebnica str. 62 -prečítať a vypísať vety s was were a ...
PZ -str. 46 2,3
Do zošita  - doplň
Last summer we ......in the campsite at the beach. We ..... on holiday. The weather 
.....good.Our beach  ..... very nice.It .....not far from the city. There .....a very nice hotel 
opposite the beach. The sea ..... lovely and warm.

BIOLÓGIA

Úloha 1: Poznámky do zošita:

OLEJNINY A OKOPANINY

OLEJNINY – semená obsahujú oleje, ktoré získavame lisovaním. 

Slnečnica ročná – v najteplejších oblastiach, vysoká s drsnými listami, súkvetie úbor

Repka olejná (kapusta repková pravá) – žlté kvety

Mak siaty – plod tobolka

OKOPANINY – rastliny, ktoré pri raste treba okopávať.



Ľuľok zemiakový – potravina, krmovina, na výrobu škrobu (cukru) a liehu, celá rastlina , plody  

(zelené bobule) je jedovatá,  okrem hľúz, ktoré konzumujeme

Repa cukrová – konzumuje sa dužinatá zhrubnutá časť koreňa – buľva (cukor), listy ako krmivo.

Repa kŕmna -  krmovina

ONLINE HODINA 11.5.10:00

GEOGRAFIA

Subtropické krajiny (          video)

- sú to prímorské krajiny na prechode medzi teplým a miernym podnebným pásmom 
(napr. oblasti pri Stredozemnom mori, Kalifornia v Severnej Amerike, južná Afrika, južná 
Austrália)
- sú tu horúce, suché letá a mierne a daždivé zimy
- pôvodne tam rástli lesy, v súčasnosti je lesov menej, územia boli odlesnené
- prevládajú krovinaté porasty s tvrdými kožovitými listami, ktoré zabraňujú vyparovaniu 
vody
- teplé a daždivé zimy spôsobujú, že listy viacerých stromov a kríkov neopadávajú, ale sú po 
celý rok zelené – napr. dub korkový, céder, vavrín, pínie (druh borovíc)
- na odlesnených územiach sa pestujú citrusy, vinič, olivy, figy, obilie
- živočíchy: králiky, jašterice, divé ovce, divé kozy, dikobraz, hmyz, vtáky, plazy...
- kedysi tu vznikli vyspelé civilizácie (starobylé Grécko, Rímska ríša)
- v súčasnosti sa tu rozvíja cestovný ruch

Zopakujme si!
(správne riešenia mi prosím pošlite na môj mail johankafabova@gmail.com)

1. Vyber správnu odpoveď a písmeno pri nej zaznač do tabuľky:

1) Trávnaté krajiny v teplom pásme nazývame : a/ savany     b/ púšte
2) V savanách sa striedajú :  a/ 4 ročné obdobia    i/ 2 ročné obdobia
3) Dažďové pralesy nazývame :  p/ pľúca Zeme   r/ obličky Zeme
4) Pôdy v dažďových pralesoch sú:  o/ červené   p/ hnedé
5) Typickou rastlinou  púští je :   b/ baobab    c/ kaktus

  

 

4 3 2 5 1

https://www.youtube.com/watch?v=RhQoovPvIrQ


3. Doplň chýbajúce slová do viet:

Dažďové pralesy majú teplé a ...................... podnebie. Preto tam každý deň prší. Rastú tam vysoké 
..............., okolo ktorých je veľa kríkov. Nazývame ich aj ................. Zeme, lebo vyprodukujú veľa 
...................... .

4. K uvedeným vetám napíš, či sú pravdivé /P/ alebo nepravdivé /N/:

 Najväčšou púšťou sveta je Sahara.
 Medzi živočíchov v savanách patria aj zebry a slony.
 Púšte sú najdaždivejšie miesta na Zemi.
 Pôdy v savanách sú veľmi úrodné.

5. V každej skupine slov prečiarkni jedno, ktoré významom nepatrí medzi ostatné:

 oáza, piesok, tráva, Sahara
 teplo, vlhko, ťava, vyrubovanie lesov
 antilopa, baobaby, kaktusy, obdobie sucha

DEJEPIS

Zadanie  Projekt a zamyslenie

Život v stredovekom hrade a v súčasnosti

Chcel/a/ by si žiť v stredovekom hrade ako jeho pán a prečo?  Áno/Nie

Čo najviac obyvateľom stredovekého hradu chýbalo z dnešného pohľadu?

Aký bol teda život v stredovekom hrade?

V čom je súčasný život úplne iný, hlavne z pohľadu informácií a komunikácie so svetom. Čo všetko 

majú ľudia v tomto smere k dispozícii?

Vypracovanie projektu do konca mája, odfotiť a poslať na mail gejza.sitkey@gmail.com

TECHNICKÁ VÝCHOVA

Učivo Údržba odevov a textílií – stručný zápis do zošita

Aká je základná údržba odevov a textílií, ich hygiena, ktoré sú najčastejšie domáce práce na ich 

údržbu a používanie?



MATEMATIKA

Milí piataci, ďakujem za poslané minulotýždňové domáce úlohy a teší ma aj to, že posielali aj niektorí 
z tých, ktorí neposlali týždeň predtým. Veľmi prosím tých, ktorí neposlali (aj keď je vás minimum) 
z nejakého dôvodu domáce úlohy z posledných dvoch týždňov, aby tak urobili čo najskôr. Veľmi 
si cením samostatnú prácu každého z vás. Chcel by som vás požiadať, aby ste mi aj tentokrátdo konca 
týždňa poslali vami vyriešené úlohy, či už robené v počítači alebo odfotenézo zošita na môj e-mail 
alebo cez facebook.V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa matematiky (ivanvopy@gmail.com)

1. Vypočítajte obvod, prípadne chýbajúce strany trojuholníkov v tabuľke v jednotkách, ktoré sú 
uvedené pri chýbajúcom údaji. Nedajte sa nachytať, dĺžky strán trojuholníka aj jeho obvod musia 
byť v rovnakých jednotkách! Premeny a potrebné výpočty si urobte do zošita.

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).

2.Stolík má tvar rovnostranného trojuholníka so stranou 6 metrov. Obrus na stolík má tiež tvar 
rovnostranného trojuholníka, ale jeho strana je o jeden meter dlhšia. Koľko metrov stužky 
potrebuje krajčírka na olemovanie obrusu? Koľko zaplatí za stužku, ak v galantérii kúpi jeden 
meter po 35 centov?

Pomôcka: Rovnostranný trojuholník je taký trojuholník, ktorý má všetky tri strany zhodné (rovnako 
dlhé).

Trojuholník

strana a strana b strana c obvod

3 40mm 8 dm cm 148 cm

1 500 cm 19 000 mm 280dm m

mm 73 cm 6 dm 2 m

1 380 m cm 9 430 dm 3 km
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3. Vypočítajte, koľko zaplatíme za oplotenie záhrady tvaru trojuholníka, ktorej rozmery sú 60m, 40m 
a 20m, ak 1m pletiva stojí 5€.

4.Okolo záhonu tvaru trojuholníka so stranami 5 m, 6 m a 10 m záhradník sadí tulipány. Koľko 
cibuliek tulipánov potrebuje, ak na dĺžku 1 m chce zasadiť 8 cibuliek tulipánov?

INFORMATIKA

Pozri si krátke video aby ste vedeli ako funguje váš počítač. Dúfam že sa čoskoro uvidíme aj 
na hodinách v škole. 

https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY

ETICKÁ VÝCHOVA

Milí moji etikári, mali by sme sa zamyslieť nad našim životným prostredím, v ktorom žijeme. 
Posielam vám prezentáciu o životnom prostredí, ktorú si dobre  prečítajte a uvažujte nad ňou. 
Čo vy a vaša rodina robíte pre zlepšenie životného prostredia?
Ďalšou úlohou bude vylúštiť tajničku. Poproste rodičov, aby vám s ňou pomohli.
Napíšte mi tajničku na môj mail, ktorý poznáte. 
Ďakujem všetkým, ktorí poctivo pracujú a posielajú mi všetky úlohy. Veľmi si to 
vážim.  
Prajem vám krásny týždeň a dúfam, že sa skoro uvidíme.

p. uč. Kopencová

https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY


Krížovka

1.   Látky, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia

2. Rakovinotvorné látky

3. Znečistené ovzdušie v meste  

4. Spolok štátov

5. Proces odnášania pôdy

6. Všeobecný

7. Pôvodný obyvateľ Ameriky

8. Vzdušný obal Zeme


