
GEOGRAFIA – p.uč. Fabová 
Dátum: 16.3. 
Učebnica str. 55 - prečítať
Atmosféra – vzdušný obal Zeme –poznámky do zošita
- hrubá vrstva vzduchu nad povrchom zeme – Atmosféra (vzdušný obal Zeme)

                                              dusík (78%)          pevné časti                  voda (vodná para, atď.)
                                             kyslík (21%)         (popolček, prach)    
                            iné (oxid uhličitý, atď)

- najviac vzduchu pri povrchu Zeme
- s narastajúcou nadmorskou výškou zmena: množstva vzduchu, pokles teploty a tlaku,  
  zníženie množstva kyslíka, vznik oblakov z vodnej pary
- Zrážky – voda v akomkoľvek skupenstve, ktorá sa dostane na zemský povrch



Bonusová úloha:



Dátum : 18.3. ,23.3.
Počasie

Počasie = okamžitý stav ovzdušia na určitom mieste; je veľmi premenlivé
Predpoveďou počasia sa zaoberajú meteorológovia.
4 základné charakteristiky počasia sú:

 teplota 
 vzduchu 
 oblačnosť 
 zrážky 
 smer a sila vetra

Teplota vzduchu – sa meria teplomermi, udáva sa v °C
- teplota vzduchu sa mení počas roka, ale aj v priebehu dňa a noci a takisto aj so stúpajúcou
  nadmorskou výškou

Oblačnosť – je stupeň pokrytia oblohy oblakmi

Zrážky – k nim rátame dážď, sneh, mrholenie, rosu, krupobitie
- množstvo zrážok sa meria v špeciálnych nádobách – zrážkomeroch a ich množstvo 
  sa udáva v mm (1 mm zrážok predstavuje 1 liter vody na plochu 1 m2)

Vietor = prúdiaci vzduch; určujeme smer a silu vetra;
Smer vetra sa udáva podľa svetovej strany odkiaľ vietor fúka, napr. južný vietor vanie
od juhu smerom na sever;
Rýchlosť vetra sa udáva v m/s alebo v km/hod.; (vietor s rýchlosťou nad 75 km/hod. 
je víchrica)

Predpoveď počasia je dôležitá napr. pre leteckú dopravu, pre poľnohospodárstvo aj pre bežných 
ľudí (dovolenka, záhrada, vplyv na zdravie...)



Dátum: 25.3. 
Podnebie

- dlhodobý stav ovzdušia na určitom mieste.

-ovplyvňujú ho: 

 geografická šírka

 slnečné žiarenie

 vzdialenosť od oceánov,

 morské prúdy

 nadmorská výška

 činnosť človeka.

PODNEBNÉ PÁSMA: 

1. teplé: okolie rovníka, veľké teplo, bez striedania ročných období

2. studené- za polárnymi kružnicami, dlhá a chladná zima, polárna noc

3. mierne – medzi obratníkmi a pol. kružnicami, 4 ročné obdobia, 

4. prechodné- subtropické a subpolárne

-SR sa nachádza v miernom podnebnom pásme, striedajú sa tu 4 ročné obdobia



BIOLÓGIA –p.uč. Kacinová  práca na 16.3-20.3.2020
ÚLOHA 1 – stačí keď vypracujete správne odpovede do zošita

PRACOVNÝ LIST: VODNÉ BEZSTAVOVCE
1) Zopakujme si: 

Živočíchy, ktoré nemajú vnútornú oporu tela kostru sa nazývajú .......................................... . 
Živočích, ktorý žije na úkor iného organizmu, škodí mu, cudzopasí je .................................. .

2) Doplň: 
Bezstavovce, ktoré majú mäkké telo patria do skupiny mäkkýše , vytvárajú si na svojom tele 
schránky. S rastúcim telom rastie aj schránka. Schránka môže byť ............................ alebo 
............................... .Špirálovito stočená je ............................... . Z dvoch častí sa skladá 
................................. . Zo schránky sa vysúva hlava a .................................   .................. .

3) Pomenuj vodné bezstavovce a urči, či majú telo chránené ulitou, alebo lastúrou.

.

............................. ................................        ...........................    ...........................
ulita / lastúra                  ulita / lastúra    ulita / lastúr                            ulita / lastúra
4) Uhádni ,“Kto som„ ?
a) Mám článkované telo bez štetín, na koncoch tela mám svalnaté prísavky, žijem na dne potokov. 

Jedálny lístok: drobné vodné živočíchy, krv stavovcov. Volám sa ...........................
b) Pre môj pohyb mám prezývku vodná blcha, mám priehľadné telo. Volám sa ..........................
c) Mám dlhé tykadlá, telo mám zakončené vidlicovitými výbežkami, som dravý: ......................

5) Telo raka sa skladá z 2 základných častí........................................... a ................................... 
Povrch tela chráni  ......................................... , ktorý nerastie s telom, rak ho počas rastu 
niekoľkokrát vymieňa - ...................................  .

6) Pomenuj označené časti tela raka:

Vieš, že...rak riečny žije len v čistých 
vodách, podľa jeho výskytu možno posudzovať 
čistotu vody? Dožíva sa 10 - 15 rokov. Na 
mnohých miestach dôsledkom znečistenia 
takmer vyhynul.

*

*



ÚLOHA 2  Poznámky do zošita
Hmyz žijúci vo vode a v jej okolí

- dýcha kyslík rozpustený vo vode alebo zo vzduchu , žije vo vode alebo v blízkosti vody, larvy sa 
vyvíjajú vo vode 
Potápnik - je vodný chrobák, tretí pár končatín – prispôsobený na veslovanie, kyslík si udržiava pod 
tvrdými krídelkami = KROVKY
Vážka - larvy sú dravé – ulovia aj žubrienku, lov – striehnu na korisť a rýchlo za ňou vyrazia 
Šidlo - lov – pomocou prvých dvoch párov končatín, dobrý let – krídla vodorovne rozprestreté 
Komár - larvy a kukly – vývin vo vode

- potrava ------- samček – rastlinné šťavy ,  samička – krv cicavcov
- ústny orgán --- bodavý , cicavý

Vodomerka - pohybuje sa pomaly – prerušovane po povrchu hladiny, na končatinách má malé 
chĺpky – medzi nimi zadržiavaný vzduch   prerušovanie, štíhle telo, dlhá hlava, dlhé končatiny
Ovad - jeho larvy sú dravé, na hlave má veľké oči, na brušku – svetlé škvrny 

ÚLOHA 3 Poznámky do zošita 
VODNÉ STAVOVCE

RYBY
KAPOR- pomaly tečúce a stojaté vody, 1m, až 25 kg
Stavba tela: nakresliť z učebnice str.68

Telo tvorí: hlava, trup, chvost
Telo pokrývajú šupiny (škridlicovito uložené), na pokožke a šupinách je sliz– znižuje trenie vo vode, 
bočná čiara(vnímanie nárazov vĺn ,tlaku vody, smeru prúdenia vody)
Hlava: oči, ústa s mäsitými fúzikmi (chuť a hmat), čuchové jamky, žiabre – naboku hlavy (dýchanie, 
chránené žiabrovými viečkami)
LIPEŇ- tečúce vody, dravý, pestrofarebné telo, veľká chrbtová plutva
PSTRUH –studené horské tečúce vody s vysokým obsahom kyslíka, dravý
ŠŤUKA –pomaly tečúce vody, dravá
ÚHOR– štíhle hadovité telo, nemá brušné plutvy, rozmnožuje sa v mori, dravý, zimuje v bahne
SUMEC – pomaly tečúce a stojaté vody, 2 dlhé a 4 krátke fúziky na hlave, až 2m a 60 kg
OSTRIEŽ –dravý, 2 chrbtové plutvy, predná chrbtová plutva má kostené lúče
PLOTICA –všežravá, žije v húfoch



SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA p. uč. Sedláčeková
- práca na 16.3-20.3. 2020

Literárna výchova:
1. Vypracovať pracovný list zameraný na  opakovanie TC  bábkové divadlo, filmová 

a televízna rozprávka  

2. Prečítať z učebnice  LV ukážky povestí:  
↓
A/  Zakopaný meč pod  Zoborom ( povesť podľa  J.C. Hronského) str. 89 - 91
Po prečítaní ukážkyvypracovať, resp. dokončiť súvisiace cvičenia z pracovného zošita 
Hravá literatúra str: 48/cvičenie 3, str. 49/ cvičenia  4, 5. ( Poznámka vyučujúcej: uvedenú 
ukážku sme síce na hodine literatúry raz čítali, ale veľa žiakov chýbalo a nemajú cvičenia 
k nej zo strán 48 - 49 v pracovnom zošite dokončené)
↓
 B/  Matej kráľ a bača ( historická povesť) str. 92 – 94
Po prečítaní ukážky vypracovať súvisiace cvičenia z pracovného zošita Hravá literatúra 
str. 49 / cvičenia: 1, 2,  str. 50/ cvičenia: 3, 4, 5, 6.

Slovenský jazyk : 
1. Vypracovať pracovný listy č. 1 + č. 2zamerané na  opakovanie TC - 

Podstatné  mená 

2. Vypracovať  pravopisné cvičenia č. 1 - 7 ( doplňovacie diktáty) 

Pracovný list LV 5. ročník  
Opakovanie TC  bábkové divadlo, filmová a televízna rozprávka                                                                             
1) Ako sa nazýva?

a/ prvé uvedenie divadelnej hry ...................................................................
b/ posledné uvedenie divadelnej hry ...........................................................
c/ opakované uvedenie divadelnej hry .......................................................
d/ uvedenie divadelnej alebo bábkovej hry na scéne divadla .................................

2) Nájdi správne dvojice: 

a/ maňuška .......... A/ bábka vedená zospodu na paličkách
b/ marioneta ........  B/ bábka vedená zhora na nitkách 
c/javajka ......... C/ bábka vedená zospodu na prstoch

3) Priraď názvy diel k menám:  ( k malému písmenu priraď veľké písmeno)   

a/Perinbaba...........  A/JevgenijSperanskij
b/ Zbojník Jurko ........  B/ Juraj Jakubisko
  c/ Krása nevídaná  ........                    C/ Viktor Kubal

4) Vysvetli  pojmy:  

a/animácia .................................................................................................................
            b/ divadelná hra ........................................................................................................
            c/ scenár .....................................................................................................................
            d/ monológ ................................................................................................................
            e/ dialóg .....................................................................................................................

5) Čo je hlavnou náplňou práce?



      a /režiséra ..........................................................................................................................

      b/ dramaturga ...................................................................................................................

      c/scenáristu ........................................................................................................................

    d/ bábkoherca ....................................................................................................................

6) Čo nájdeš na: 

a/ pravej strane scenára  ......................................................................................
b/ ľavej strane scenára 
............................................................................................................................
7) Divadelná hra Nevídaná Krása je o tom:

             a/ ako cárovič Ivan neposlúchal rodičov
             b/  ako sa mládenec Čepeľ stal cárom
             c/ ako cárovič Ivan prekonával prekážky, kým získal dievčinu, Nevídanú 
Krásu, za ženu.

8) Uveď  po 2 príklady na :

     a/  hranú filmovú  rozprávku .........................................................................................

     b/ animovaná filmovú  rozprávku.................................................................................

9) Bábková hra sa člení na:

          a/  odseky a kapitoly                       b/  dejstvá a obrazy  

c/ monológy a dialógy                  d/  kulisy a kostýmy

10)Najstarším profesionálnym bábkovým divadlom na Slovensku je:

        ...................................................................................................................................
11) Doplň chýbajúce údaje: 

Divadelná hra je _________________________ dielo určené na realizáciu na 

_______________________scéne. Základom je ______________________________________ 

literárny text, ktorého hlavným znakom sú __________________________________ postáv – 

dialogizovaná reč. Divadelná hra môže mať podobu ___________________________ , 

________________________ alebo _________________________ hry.

12) Podľa akej rozprávky vznikol film Perinbaba  a kto jeho režisérom? 

podľa rozprávky :  .......................................... režisér filmu : ............................................

13) Napíš tri ľubovoľné informácie o Viktorovi Kubalovi.

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

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

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



SJ 5. ročník    PL č. 1  →Opakovanie TC-  podstatné mená

1. V ktorej z možností  sú pri páde uvedené správne pádové otázky? 
a) N  – koho? čo?        D  – o kom? o čom?             
b) N – kto? čo?            L – o kom?  o čom? 
c) G  – komu čomu?    A –  s kým? s  čím? 
d) A –  kto? čo?           I – komu čomu?

2. V ktorej z možností nie je pravopisná chyba?
a)  do školi              b) tri autobusy              c) o ježkovy               d) so Soňov

3. Správny vzor je pri podstatnom menev možnosti:
a) višňa  – žena               b) letec  – hrdina              c) súťaž – dlaň                d) dedo – mesto 

4. Obidve podstatné mená sú v D sg. v možnosti:
 a) maliari, pierkom                                                           b) výhercovi,  kačkou 
 c) sestru, psíkovi                                                              d) mačaťu, susedovi

5. V ktorej možnosti sú všetky podstatné mená iba v strednom  rode?
a) knieža, vajce, polená                                                         b) macko, líškou, ucho 
c) prútie, hruška, vrchy                                                          d) slnko, zlato, Janko

6. V N pl. má podstatné meno správnu príponu v možnosti:
a) dirigentovia                  b) poštári                       c)  komináry                d) husy

7. V ktorej z možností je v dvojici slov všeobecné aj vlastné podstatné meno?
a)  plagát, fľaša               b) Milka,  Myjava              c) krt, okno                  d) med, Dunčo   

8. Správne pádové prípony nie sú v možnosti:
a) do skoku, do smiechu                                               b) bez boja, do dvora
c) zo stĺpa, do klobúku                                                  d) z blata, do kaluže

9. Pravidlo o rytmickom krátení sa uplatňuje v možnosti:
a) sviecam                b) v prítmí                c) z básní                  d) v tŕní

10. Podstatné menostolárnapíš v uvedených pádoch:
a) N pl. ..................................................            b) G sg. .......................................................
c) L sg. ..................................................            d) I pl. .........................................................

11.  V ktorej z možností sanenachádza  podstatné meno v I sg.?
a) Stretol sa s dávnymi priateľmi.
b) S novým spolužiakom si dobre rozumiem.  
c) Už ste sa stretli so šikanovaním? 
d) Sestra sa už nehrá s plyšovým medvedíkom.

12. Rytmický zákon je porušený v slovách v možnosti:
a) piesňach, básňach             b) prútie, v tŕní                c) očí, husí                d) chlebík, psík 

13. Doplň v slovách i / í, y / ý:

v  ciel___, pred učiteľm___,  inžinier___, hus___ v obil___, dva chleb___,  z literatúr___,

ryb___ , s holubm___, sme víťaz___, v líst__, s dievčatam___, ku školníkov___ .



14.Označ nesprávne určené gramatické kategórie a vzor podstatných mien z vety:

Vietor preháňal po oblohe mračná a rozhadzoval lístie .

a) vietor – mužský rod neživotný, sg., N, dub
b) po oblohe – ženský rod, sg., L, žena
c) mračná – ženský rod, sg., N, dievča   
d) lístie – stredný rod, sg., A, vysvedčenie

15. Daj slovo v zátvorke do správneho tvaru.
Komu niet (rada)....................... , tomu niet (pomoc) ................................ . 
Bez (práca).............................. nie sú (koláč) .......................................... .
Kto nemá v (hlava) ..............................., má v (päta)  ..................................... .

16. Vo veteDievčatá i upratovačky šantili s mačičkou a malým mačaťom.sa podľa vzoru žena 
skloňujú obe podstatné mená v možnosti:

a) dievčatá, mačaťomb) mačaťom, mačičkou
c) upratovačky, mačičkou                                                        d) upratovačky, dievčatá

17. V prvej lavici sedíDáša s a Táňou.
V uvedenej vete sa všetky podstatné mená skloňujú podľa vzoru ................................... .

18. V I pl. je správne napísané slovo v možnosti:
a) so ženamy b) so ženami
c) zo ženami               d) zo ženamy

19. V ktorej z možností sa všetky podstatné mená skloňujú podľa vzoru chlap?
a) jeleň, sudca, plač    
b) dom, režisér, medvede
c) huslista, pilot, dedo
d) lekár, brat, strýko  

20. V ktorej z možností je správny pravopis?
 a) v lísti, s dievčatámi
 b) od húsata, zosrdc
 c) na pleciach, so svedomím  
 d) od stehlíkou,  v krový



SJ 5. ročník    PL č. 2  →  Opakovanie TC-  podstatné mená

1. Doplň správny tvar slova NOHA:

Večer ma boleli ________ . S boľavými__________ som bol u lekára. Na pravej 
_________ mám modrinu. Ľavú _________ mi dali do gypsu. Z ľavej ________
mi zložia gyps až o mesiac. O svojich ____________ som veľa rozmýšľal. Pravej _________ 
pomôže cvičenie. Bez zdravých _________ sa ťažko pohybuje.

2. Vyskloňuj slová: ruka, murár

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Daj slová do čísla a pádu podlľa zátvorky:

koleso (pl., L)__________ , stolička (sg., G)_________, pole (sg., L)_____________ ,
nos (pl., N)____________, kôš (sg., L)___________ , potápač (pl., N)____________ ,
tenista (pl., G) ___________, dyňa (sg, L)_________, korenie (sg., I)______________,
húsa (pl., D)_________, zbabelosť (pl.,G)___________, tvár (pl., I)_______________, 
päta ( pl., G) _______, čerešňa (pl., G) _____________, predajca ( sg., D) ______________ .

4. Doplň tabuľku

základ. 
tvar

Rod číslo pád životnosť vzor Inštrument. 
mn. čísla

do obuví

susedom

predajcov

o hlave

kúzlam

šteňaťu

5. V ktorom rode  podstatných mien určujeme kategóriu životnosti (životné/neživotné) ?

......................................................................................................................................................
6. Práca s textom

 Alica v krajine zázrakov



 „Popoludní sa v parku pri jazierku ozýval bzukot včiel a nadmieru dôležité, ale nudné slová, čo sa 
vznášali pod konárom, na ktorom sedela Alica. Vážna slečna  sestra jej čítala z učebnice dejepisu. 
Alica sa mračila. Knižky bez obrázkov ju nebavili. A tak začala snívať o krajine plnej divov, kde by 
knižky mali obrázky a všetko by bolo celkom inak.“

Úlohy 1 -  8 sa vzťahujú k vyššie uvedenému textu

1. Vypíš z textu ukážky vlastné podstatné meno.

2. V akom páde sa nachádza vlastné podstatné meno v tejto ukážke?

3. Označ tú možnosť, v ktorej je podstatné meno ženského rodu:
A/ v krajine                                    B/ bzukot
C/ popoludní                                  D/ nevyhovuje žiadna možnosť 

4. Označ tú možnosť, v ktorej je podstatné meno mužského rodu:
A/ slečna            B/ učebnice            C/ jazierko              D/ obrázkov

5. V podčiarknutej vete vyhľadaj podstatné mená a urč ich životnosť.
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................

6. Z poslednej vety vypíš všetky podstatné mená a urč v nich rod a vzor.

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

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

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

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

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

7. Vo vete : „Alica sa mračila.“sa nachádza nasledovné podstatné meno s týmito gramatickými 
kategóriami:

A/ Alica, vlastné podstatné meno, ženský rod, Sg., A, ulica
B/ Alica, vlastné podstatné meno, ženský rod, Sg., N, ulica
C/ Alica,všeobecné podstatné meno, ženský rod, Sg., G, ulica
D/ Alica, všeobecné podstatné meno, ženský rod, Sg., N, ulica

8. Aký vzor podstatného mena sa nachádza v prvej vete?
A/ srdce               B/ ulica                C/ dub                    D/ dievča



SJ 5. Ročník Pravopisné cvičenia(doplňovacie diktáty)
PC č.1
Chrípka sa poh__buje vo vzduchu počas celého roka. Najčastejšie sa však v__sk__tuje v jesenných 
a z__mných mesiacoch. Je to nákazlivé v__rusové ochorenie. Prejavuje sa horúčko__, bolesťo__ 
hlav__ a nevoľnosťam__. Najr__chlejšie sa šír__ pri kašl__ a kýchan__. Treba si 
dôsledne um__vaťruk__.Je veľm__ dôležité, aby chorí zostal__ doma. Pri liečen__ vraj pomáha 
siln__ m__sov__ v__var a veľa vitamíno__ v podobe ovocia a zelenin__.
PC č. 2
Pred pokladnico__ stoja záujemcovia o l__stk__ na koncert.  Divác__ si v__berajú koncert__ z 
bohatej ponuk__ hudobného festivalu. V programe sú uvedené mená hudobníko__ a vystupujúci 
umelc__. Po klaviristov__ vystúpi huslista a violončelista. Medzi sólistam__ koncertov sú známe 
mená, napríklad tenorista Peter Dvorský. Organizátor__ sú odborníc__ a prežívajú pocit__radost__. 
Na konc__ koncertu patrí potlesk aj dirigentov__. So sólistam__ sa divác__ lúčia kyticam__ 
kveto__.  Novému starostov__ prináleží pocta odovzdať dar__ a cen__ tvorcom.

PC č. 3
V okol__ Veľkej dolin__ sú krásne les__. Strom__ sa v nich pretekajú, ktorý z nich v__rastiev__ššie. 
Tieto pretek__ trvajú niekedy aj vyše sto rokov. Nemožno sa potom diviť, že jedle, dub__ a buk__ 
sú tam také v__soké, že sa v nich priam zach__távajúoblak__. Dub mal kdesi zhora dieru, lebo 
každej jar__v__lietali z neho mladé vtáčatá. Niekedy to bol__ škorce. Stalo sa, že aj ďatle sa 
rozletel__ z jeho konáro__ do bl__zkeholesa. Raz sa v ňom zahniezdil aj dudok, ktorému sa podarilo 
šťastne v__viesť svoj drobizg do sveta.
PC č. 4
Bl__ži sa koniec zim__. V povetr__   už cítiť príchod jar__. Pr__leteli  prvé vtáčik__  a opravujú 
poškodené hniezda. Na oblohe sa v kŕdl__  hus__  objavili i divé kačk__. Pod balkónm__čakajú 
opustené hniezda na lastov__čk__. V krov__ šantia s__kork__ a spevavé vtáčik__. Pod  líst__msa 
ukr__vajú dier__m__š__. Pastier__  vedú býk__ na reťaz__. Záhradkár__ majú 
plnéruk__ povinnost__.Str__hajú stromček__ i vinič s púčikm__. 
V prítm__  izb__ si potom pochutnávajú na teplej večer__. 

PC č. 5
Mraz__ pominuli a v povetr__ cítiť jar. Posledné kryštálik__ snehu sa menia na kvapôčk__vod__. V 
horách splynú s potokm__   a valia sa dolinam__nespútano__rýchlosťo_ .  Snežienk_  
v prítm__kríko_skláňajúbiele hlávk_    k zem__ . Vták__sizobáčikm__  opravujú hniezda v korunách 
stromo__.  Kvapôčk_   ros__ miznú pod lúčm__ slnka. Z jar__ sa tešia i lesné zver_ . Na poliach  
ľudské ruk__  s láskou kladú do pôd__  semená. Všetci sme s  úsmevom na tvár__svedkam__ tejto 
nádher__ .  Aj  m__  z nej čerpáme nové sil__.

PC č. 6
Ťa__kéoblak__ pokr__val__ nebo sivou plienko__ a pod nimi čupel__ les__. Vietor sa po nich 
preháňal ako po ob__l__. Bol__ sme na končiar__ vrchu. Pchal__ sme sa pomedzi husté 
smreč__n__. Suché konáre nám driapal__ šat__ a zanechával__ stop__ aj na tvár__. Prešl__ sme 
v__sokýmibralam__. Pust__l__ sme sa hore skalam__. Zablatil__ sme si ruk__, lakte i noh__. Po 
chvíl__ sme sa vymotal__ __ leso__ a prešl__ sme do kosodrevin__. V povetr__ bolo cítiť vôňu 
vl__kej zeme. Vo v__ške sme zazrel__ divé hus__.
PC č. 7
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__  do zim__, 

bojím sa včel__, mám ťa na starost__, v mojom pohár__, váži tri kilogram__, rozprávam o otcov__, 

dve hus__, zo slam__, vysoké mrakodrap__, železné podkov__ , jednotk__ na  v__ svedčen__, robí 



na pol__ , dve budov__, srdce na dlan__, červené dom__, točí sa okolo vlastnej os__, ryb__ 

v mor__, ísť na  v__letloďo__ . 

ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA  p.uč. Godálovej
- Práca na 16.3-20.3. 2020

.
úlohy z učebnice: 
str. 53/4 prečítať si účtenky, opraviť chybné vety

str. 53/6 prečítať text o Gisele Pulido, doplniť chýbajúce údaje

str. 53/7 napísať podobný text o slávnej športovej osobnosti

str. 54 vypísať a preložiť časti tela do slovníčka, prečítať text

str. 54/4 zoradiť vety do správneho poradia

úlohy z pracovného zošita:

str. 38/1,2,3,4

str. 39/5b, 6a

str. 40/1

slovíčka 4 A, B, C, D

ANGLICKÝ JAZYK – skupina p. uč. Vrábelovej

Týždeň od 16.03. do 20.03.2020

Opakovanie slovnej zásoby Lekcia 4A a 4B

- zopakovať slovnú zásobu a vypracovať priložený pracovný list – prídavné mená a 
príslovky, slovesá a podstatné mená a zimné športy, stupňovanie dlhých prídavných 
mien.

- dokončiť všetky cvičenia z pracovného zošita z lekcie 4A a 4B s.34-37
- naučiť slovnú zásobu 4C – zozadu z pracovného zošita (slovník).

Gramatika lekcia 4C

- zopakovať/naučiť tabuľku so slovesom To Be – was, were v minulom čase.
- dokončiť cvičenia z pracovného zošita s. 38/1, 2, 3, 4.

email: tanickavrabel@gmail.com

REVISION – Unit 4, Project Explore 1

mailto:tanickavrabel@gmail.com


1. Complete the table with the adverbs

ADJECTIVE – prídavné meno ADVERB - príslovka
nice
safe
good
loud
quiet
slow
easy
noisy
Sad

terrible
Bad

brilliant
happy
fast

dangerous

2. Write sentences with opposite adverbs – Napíš vety s protikladmi

I speak loudly ........................................................................................................

We jump safely .....................................................................................................

They eat fast .........................................................................................................

He rides a bike well...............................................................................................

3. Complete person – Doplň osobu

VERB - sloveso PERSON - osoba
teach
sing
Run
lose
Win



Run
climb
skate
dive
play

dance
swim

4. Doplň zimné športy a prelož

k_t_  su_fi_g .....................................................................................

sa_l_ng      ..............................................................................................

w_t_rs_ii_g      .......................................................................................

ro_i_g      ...............................................................................................

sk_t_n_.............................................................................................

_k_  j_m_i_g ...................................................................................

5. Doplň tabuľku

ADJECTIVE –
prídavné meno

COMPARATIVE FORM – 
2.

stupeň

SUPERLATIVE FORM –
3. stupeň

Dangerous
Difficult

Expensive
Boring

Interesting
Beautiful



MATEMATIKA –p.uč. Vöpy
Práca na doma: od 16.3.2020 do 27.3.2020 -
GEOMETRIA- vypracovať úlohy zo ZBIERKA ÚLOH     PRE 5. ROČNÍK – str. 31 až 44)

Práca na doma: niečo navyše (kto chce) - TESTY  (TEST 1  - 5)

Geometria – vysvetlivky pre prácu zo zbierky, treba si prečítať
Znak   ∈   znamená patrí alebo leží – napr. Bod A leží na priamke p (𝐴 ∈ 𝑝)

Znak   ∉   znamená nepatrí alebo neleží – napr. Bod B neleží na priamke p (𝐵 ∉ 𝑝)

Znak ∥ znamená rovnobežné priamky – napr. Priamka a je rovnobežná s  priamkou b (𝑎 ∥ 𝑏)
Rovnobežné priamky nemajú žiaden spoločný bod, teda sa nepretínajú.

Znak ⊥ znamená kolmé priamky – napr. Priamka a je kolmá na  priamku b (𝑎 ⊥ 𝑏) Kolmé 
priamky sú rôznobežné priamky, ktoré zvierajú pravý uhol (90°).

Znak ∤ znamená rôznobežné priamky – napr. Priamka a je rôznobežná s priamkou b (𝑎 ∤ 𝑏)
Rôznobežné priamky majú práve jeden spoločný bod, teda sa pretínajú.

Os úsečky je kolmica na úsečku, ktorá prechádza jej stredom. Postup rysovania osi úsečky:

Narysujem úsečku a vyznačím krajné body. Zoberiem kružidlo a nameriam si doňho rovnakú alebo 
podobnú dĺžku ako má úsečka (pozor nie menej). Kružidlo zapichnem najprv do jedného krajného bodu 
úsečky a urobím kružnicu, potom zapichnem do druhého krajného bodu úsečky a urobím druhú 
(rovnakú) kružnicu. Obidve kružnice sa pretnú dvakrát a už len stačí tieto priesečníky spojiť priamkou. 
Táto priamka bude prechádzať stredom úsečky a zároveň bude na ňu kolmá, teda táto priamka bude os 
úsečky. (poznámka – os sa väčšinou rysuje bodkočiarkovanou čiarou), teda

Práve pomocou osi úsečky sa hľadajú stredy úsečiek.

Numerický súčet, rozdiel a násobok úsečiek  – treba si dané úsečky odmerať, zapísať ich veľkosť     a 
klasicky matematicky ich sčítať, odčítať alebo vynásobiť nejakým číslom, podľa zadania úlohy.

Grafický súčet, rozdiel a násobok úsečiek – robiť nemusíte, precvičíme si v škole.

Premena jednotiek dĺžky:

Základnou jednotkou dĺžky je jeden meter – označujeme 1 m
Ostatné jednotky dĺžky od najmenšej – milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm), meter (m), 
kilometer (km)
Existujú aj iné jednotky dĺžky – svetelný rok, parsek (používajú sa v astronómii), palec, stopa, lakeť, 
míľa (používajú sa v niektorých anglicky hovoriacich krajinách), námorná míľa (používajú ju 
námorníci), atď.

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

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

1 dm = 10 cm , 1 dm = 100 mm

1 cm = 10 mm



TEST 1
1. Keď číslo 7386 zaokrúhlime na stovky , dostaneme číslo
A 7300 B  7390 C  7400 D 8000

2. Ktorý výpočet je správny ?
A 8 + 16 : 8 – 3 = 0 B (7 – 4 ) . 2 + 4 . 6 = 60
C (4 + 2 . 3 ) + ( 4 . 8 – 6 . 5 ) = 20 D 36 – 24 : ( 9 – 3 ) = 32

3. Vstupenka do ZOO v Česku pre dospelého stojí 44 korún. Vstupenka pre dieťa je o 20 korún 
lacnejšia. Koľko korún zaplatí za vstupné otec s dvoma deťmi ?
A  172 B 112 C  92 D 84

4. Škola objednala 2550 zošitov. Dostali ich v balíčkoch po 6 kusov. Koľko balíčkov dostali ?
A 420 B   425 C 430 D 450

5. Pri ktorom delení vyjde väčší zvyšok ?
A 62 : 7 B 85 : 8 C 77 : 9 D 58 : 6

6. Mišovi kvaplo kakao na správne vypočítanú úlohu. Aké číslo je schované pod machuľou ?
 : 7 = 49

A 7 B 56 C   283 D 343

7. Štyri sestry si kúpili balóny. V tabuľke vidíš, koľko balónov si každá kúpila a koľko jej uletelo. 
Ktorej z nich uletela presne štvrtina balónov ?

A Kamile 
B Miške 
C  Nine 
D Petre

8. Ktoré z nasledujúcich čísel má na mieste tisícok číslicu 7, na mieste jednotiek číslicu 3 a na 
mieste stoviek a desiatok má dve rovnaké párne číslice ?

A 3788 B   7443 C  7322 D 7773

9. Na nakreslenie snehuliaka stačili Eve dva kruhy – jeden má polomer 4 cm, druhý má priemer 
12 cm (obr.). Aký vysoký je snehuliak ?

A 26 cm B 20 cm C 16 cm D 14 cm

10. Ktoré jednotky sú premenené nesprávne ?
A   600 cm = 60 dm B 22 m = 220 dm
C  15 dm = 1500 mm D 9000 cm = 9 m

11.
12. Anička má v stolíku tri šuplíky. V každom má štyri nedojedené balíčky cukríkov. V každom 
balíčku je deväť cukríkov. Koľko cukríkov má Anička v šuplíkoch ?

12. Aké číslo treba napísať namiesto hviezdičky, aby úloha bola vypočítaná správne ?
1356   +   = 2492

13. Peter s otcom zbierali hríby. Otec našiel až o 53 hríbov viac ako Peter, tak mu z nich 28 preložil do 
košíka. Kto z nich má teraz v košíku viac hríbov a o koľko ?
A  Peter má o 3 hríby viac ako otec B Peter má o 25 hríbov viac ako otec 
C  Otec má o 3 hríby viac ako Peter D Otec má o 25 hríbov viac ako Peter

14. Takto dopadla Tánina správne vypočítaná úloha po tom, ako sa so sestrou pobili o fľašu kofoly.
 :   = 18 , zvyšok 5   = , zvyšok 4  :  = , zvyšok 6 2 :  = , zvyšok 8

Vo všetkých príkladoch Táňa delila rovnakým jednociferným číslom. Ktorým číslom delila ?
A 5 B 6 C  7 D  9

Kúpila si Uletelo jej
Kamila 22 6
Miška 24 7
Nina 32 8
Petra 26 9



15. V tombole vyhrali lístky s päťcifernými číslami, ktoré mali na mieste desiatok rovnakú číslicu ako na 
mieste tisícok. Ktorý z uvedených lístkov vyhral ?

A  5 555 B  56 637 C 13 230 D 77 247

16. Ktorý z nasledujúcich výpočtov je nesprávny ?
A   ( 19 – 4) . 4 + 32 – 2 . 6 = 80 B (5 . 7 – 5 + 7 ) . ( 27 – 4 . 3) . (36 – 4 . 9) = 0
C  15 + 5 . 4 – 15 : 5 = 32 D 7 + 3 (34 – 5 . 5) = 90

17. Andrej má našetrených 225 korún .Aby si mohol kúpiť loptu za 600 korún, začal si zarábať predajom 
novín. Za každý predaný výtlačok novín dostane 3 koruny. Najmenej koľko výtlačkov novín musí predať, 
aby mal dosť peňazí na loptu ?

A    75 B 125 C 200 D 375

18. Blšky Borka, Cibka a Dadka sedeli na číselnej osi. Dadka na čísle 52. Cibka na čísle 86, čo bolo presne 
v strede medzi Dadkou a Borkou. Na akom čísle sedela Borka ?

A 17 B  69 C 103 D 120

19. Ktoré z nasledujúcich čísel má vlastnosť : Je to číslo, z ktorého po zaokrúhlení na stovky vznikne 
rovnaké číslo ako po zaokrúhlení na tisícky ?

A 4404 B  3939 C 2049 D 5335



TEST 2

1. Označ pravdivú vetu:
A) Číslo 650 000 je o 60 000 väčšie ako 710 000.
B) Číslo 650 000 je o 60 000 menšie ako 710 000.
C) Číslo 650 000 je o 70 000 menšie ako 710 000.
D) Číslo 650 000 je o 70 000 väčšie ako 710 000.

2. Predstav si, že si vo výťahu budovy, ktorá má niekoľko poschodí a niekoľko suterénov 
(podzemí). Ak pôjdeš z 3.suterénu o dve poschodia hore dostaneš sa na:

A)  5.poschodie B)  1. poschodie C)   1. suterén D) 5. suterén

3. V ktorom obrázku sú správne vyfarbené dve tretiny?
A) B) C) D)

4. Na obrázku je štvorica priamok. Ktoré tvrdenie je nepravdivé?
A) priamka a je kolmá na priamku c
B) priamka b  je rovnobežná s priamkou a b
C) priamka d nie je kolmá na priamku a
D) priamka b je rovnobežná s priamkou c

5. Číslo o päťdesiat väčšie ako najmenšie sedemciferné číslo je číslo:

A)   1 000 050 B)  100 050 C)   999 950 D) 10 000 050

6.

26 500 Č 29 000

Na mieste písmena Č je číslo:
A)  26 700 B)  27 000 C)   27 500 D) 28 000

7. Zakrúžkuj správny výsledok príkladu: XXV – XIX =
A) IV B)  VI C)  V D) VII

8. Ktorá dvojica čísel je porovnaná nesprávne?

A)   505 505  > 505 055 B)   505 555  < 550 000 C)   550 550  > 550 505 D) 555 500 > 555 505

c
a d

5
4
3
2
1
0

-1
-2
-3
-4
-5



9. Zakrúžkuj číslo, ktoré spĺňa všetky tieto podmienky súčasne :

- číslica na mieste desaťtisícok je o 4 väčšia ako číslica na mieste stoviek
- číslo je šesťciferné
- na mieste tisícok je číslica 7

A)  276 382 B)  87 456 C)   107 458 D) 587 456

10. Zakrúžkuj správny výsledok príkladu: ( −  · ) · ( ∶  + ) =

A)  16 B)  36 C)   144 D) 4

11. V okienku príkladu   25 + 3∙ = 112 je číslo

A)  4 B)  29 C)   5 D) 28

12. Po delení čísla 60 číslom 7 je zvyšok :

A)  8 B)  5 C)   6 D) 4

13. Správny výsledok príkladu 256 · 17 je

A)  4 252 B)  5 252 C)   4 352 D) 4 359

14. Na Slovensku žije 5 423 800 obyvateľov, z toho je 2 779 595 žien. Koľko žije na Slovensku mužov?

A)   2 644 205 B)   2 644 305 C)   2 654 205 D) 2 644 215

15. Správny výsledok príkladu   ∶  je

A)   546 B)  456 C)   465 D) 556

16. V ktorom diagrame je správne znázornená obľúbenosť športov ak platia tieto tri tvrdenia: Najviac detí má 
rado futbal. Tenis má rado najmenej detí. Futbal má rado viac ako polovica detí.

A) B) C) D)

17. Dĺžka 7 000 cm je

A)  7 m B)  70 m C)  70 dm D) 700 mm



TEST 3
VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY

1. Tabuľka na obrázku má deväť políčok. Dve políčka nazveme susedné, ak majú spoločnú stranu.
napríklad 4 a 5 sú susedné, ale 4 a 2 nie sú. Dve políčka nazveme  bsusedné, ak existuje políčko, s ktorým sú obidve susedné. 
Ktoré políčka sú obsusedné s políčkom 6 ?
A iba políčka 3, 5, 9 C iba políčka 2, 4, 8
B iba políčka 2 a 8 D iba políčka 1, 4, 7

2. Istá firma v reklame tvrdí : „ Každý náš zamestnanec, ktorý odpracoval 5 a viac rokov, má plat vyšší ako
30 000 korún.“ ktorý z nasledujúcich zamestnancov je dôkazom, že firma v reklame nehovorí pravdu ?
A Pán Antoš : odpracoval 6 rokov a má plat 31 000 korún B 
Pán Bečko : odpracoval 5 rokov a má plat 30 000 korún C Pán 
Cimrák : odpracoval 4 roky a má plat 28 000 korún D Pán 
Drahoš: odpracoval 3 roky a má plat 32 000 korún

3. Tento rad je utvorený podľa istého logického pravidla : 1J, 2D, 3T, 5P, 8O, 13T, ...................Čo v ňom bude
nasledovať ?

A 20D B 20P C 21D D 21J

4. Rozhodni, ktorá z informácií A – D vyplýva z textu :
Vedci našli pri práci s dielom Leonarda da Vinciho aj úžasný nákres bicykla. Prvý skutočný bicykel však vznikol až v roku 

1818 podľa návrhu baróna von Sauerbronna a nazvali ho bežiaci stroj. Je isté, že nájdený obrázok nenakreslil samotný 
Leonardo , ale niektorý jeho mladý žiak. Vidno to podľa neistých čiar na náčrte. Zaujímavé je, že da Vinciho stroj, podobne ako 
naše bicykle, používa na pohon reťaz a koleso s hranatými zubmi. Leonardo nakreslil takúto reťaz aj na inom liste a doplnil ju 
poznámkami.
A Prvý bicykel zostrojil podľa návrhu Leonarda da Vinciho jeden z jeho mladých žiakov. B 
Barón vo Sauerbronn si za svoje vynálezy vyslúžil prezývku „bežiaci stroj“.
C Bicykel baróna von Sauerbronna ešte nemal reťaz, pretože tú vymyslel až Leonardo da Vinci. D Na 
obrázkoch nakreslených Leonardom da Vinci sa nevyskytujú neisté čiary.

5. Niekoľko detí oberalo čerešne. V tabuľke vidno, koľko stromov obrali v jednotlivých dňoch. O koľko viac 
stromov obrali spolu počas víkendových dní chlapci ako dievčatá
?
A o 6 stromov viac B o 5 stromov viac
C o 4 stromy viac D o 3 stromy viac

6. Tri z uvedených pojmov spája istá súvislosť. Ktorý z pojmov do tejto skupiny nepatrí ?
A klamár B novinár C hodinár D kuchár

7. Tri z uvedených pojmov spája istá súvislosť. Ktorý z pojmov do tejto skupiny nepatrí ?
A strmá B  kľukatá C  úzka D vyhýbavá

8. Medzi pojmami garáž  auto je istá súvislosť, ktorú možno nájsť iba pri jednej z nasledujúcich dvojíc.
Pri ktorej ?
A mesto  električka B depo  lokomotíva C vzduch  lietadlo D hangár  rušňovodič

9. Medzi pojmami všetko  niečo je istá súvislosť, ktorú možno nájsť iba pri jednej z nasledujúcich dvojíc.
Pri ktorej ?

A každý  niekto B všade  niekedy C často  nikdy D všetci  nikto

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Mirka Ivan Ľubka Rasťo
Sobota 2 3 1 2
Nedeľa 1 3 4 5

Pondelok 3 4 2 3



5

1 2
3 4

6

3 3 2 2 8 0

10. Medzi pojmami voda a studňa je rovnaký vzťah ako medzi pojmami
A kofola a pohár B pečivo a raňajky C káva a čaj D tanier a kakao

11. Medzi pojmami tenis a šport je rovnaký vzťah ako medzi pojmami
A kabát a skriňa B jedlo a pitie C jablko a ovocie D lyžička a vidlička

12. Tri z uvedených zvierat spája istá súvislosť. Ktoré zo zvierat do tejto skupiny nepatrí ?
A krokodíl B orol C rak D žaba

13. Tri z uvedených vecí spája istá súvislosť . Ktorá z vecí do tejto skupiny nepatrí ?
A krieda B pero C ceruzka D tabuľa

14. Roman si nakreslil obrázok a povedal : „ Číslam, ktoré ležia vo štvorci, ale neležia v kruhu , hovorím hranaté.“ 
Ktoré čísla na obrázku sú podľa Romana hranaté ?
A 1, 5 B  1, 5, 7 C 2, 3, 4, 6 D 1, 2, 3, 5

15. Stonožka má na všetkých tričkách čísla. Tričká si oblieka tak, aby čísla boli usporiadané podľa istého logického 
pravidla. Aké číslo bolo na tričku, ktoré stratila ?
A 16 B 15 C  14 D 13



TEST 4
1. 300 m + 5 km + 800 mm + 700 dm =

2. V čísle 854125984 vyškrtni číslice tak, aby zostalo čo najmenšie päťciferné číslo.

3. Napíš číslo, ktoré je:
a/ o 102 viac ako 504
b/ trikrát menšie ako 168
c/ o 30 menšie ako trojnásobok 47

4. Moja mama sa rada prechádza, minule prešla okolo parku tvaru obdĺžnika 10- krát. Koľko 
kilometrov prešla, ak park je dlhý 180 metrov a široký 150 metrov?

5. Juraj odišiel na prechádzku so psom o 8:50. Cesta k rieke mu trvala 10 minút, pri venčení sa zdržal 
pol hodiny. Domov sa vrátil o 9:45. Koľko minút mu trvala cesta späť?

6. V moteli sú izby označené číslami od 8 do 120. Koľkokrát bola pri označení izieb použitá
číslica 9?

7. Ktoré číslo musíme doplniť namiesto hviezdičky, aby platila rovnosť?

925 : * = 5 . 4 +17

8. Vypočítaj a urob skúšku správnosti: 17556 : 308 =

9. Narysuj kružnicu k so stredom v bode S a polomerom 3 cm. Cez kružnicu narysuj priamku
d a body, ktoré vznikli ako priesečníky priamky a kružnice označ A,B.

10.Zaokrúhlené čísla usporiadaj od najväčšieho po najmenšie: a/ 
11599 na desiatky
b/ 11236 na stovky 
c/ 11421 na tisícky 
d/ 11659 na stovky

11. Vypočítaj: a/ 38 : 2 + 3 – 5 . 4 =
b/ (38 : 2 + 3 – 5 ) . 4 =
c/ 38 : 2 + (3 + 5 . 4) =

12. Zuzana kúpila v papiernictve pastelky za 2 eurá 45 centov, zošit za 60 centov a obal za 17 centov. 
Koľko jej vydali z 5 eurovej bankovky?

13. Koľko trojciferných čísel je väčších ako 996 a menších ako 1010?

14. Vyučovanie začalo o 8:00 a skončilo o pol jednej. Koľko minút trvalo vyučovanie?

15. K rozdielu čísel 1205 a 1109 pripočítaj súčin čísel 9 a 12.

16. Sedem jogurtov stojí 2 eurá 31 centov. Koľko stojí 9 jogurtov?



17. Nádrž na vodu má 200 litrov. Najprv do nej napustili 99 litrov, potom 33 litrov. 
Koľko ešte treba dopustiť, aby v nej chýbalo už len20 litrov?

18. V záhrade je 51 tulipánov, trikrát menej je ruží a o 17 viac karafiátov ako ruží. 
Koľko kvetov je v záhrade?

19. Zapíš číslo, ktoré obsahuje 6 desiatok, 3 stotisícky a 2 jednotky.



TEST  5

1. Janka mala kartičky s číslami 5, 2, 9, 0, 7, 4. Z každej kartičky mala po jednej. Aké 
najväčšie štvorciferné číslo si mohla z nich zložiť ?

2. Prvý sčítanec je 27 542 , druhý je o 12 916 väčší ako prvý sčítanec. Vypočítaj súčet 
obidvoch sčítancov.

3. Piatakov je 39, piatačok je dvakrát viac. Koľko žiakov je v 5. ročníku ?

4. Vypočítaj : a) 406 + 94 . 306 =
b) 7 + 49 . 37 – 7 . 21 =
c) 88 785 : 5 + 4 =

5. Zaokrúhli ( v zátvorke je uvedené na čo je potrebné zaokrúhliť ) :
a) 978 (desaťtisícky )
b) 32 008   (stovky )
c) 32 057   (tisícky )
d) 4 (desiatky )

6. Za lyže mám zaplatiť 435 eur. Najmenej koľko 50-eurových bankoviek potrebujem 
na zaplatenie ?

7. Doplň správne výsledky :
a )   3 km – 295 m  +  700 cm =............................m
b )   170 dm – 4 m  -  200 cm   =...........................cm



8. Vydeľ a urob skúšku správnosti : 5 920 : 87 =

9. Otecko bol na sobotňajšom nákupe. Kúpil 6 fliaš minerálok, 20 rožkov, 5 kg zemiakov,
4 kyslé smotany a 2 balíky piškôt. Platil dvadsať- eurovou bankovkou. 1 minerálka stála 65 centov, 1 rožok 6 
centov, 1 kg zemiakov 24 centov, 1 kyslá smotana 45 centov.
Predavačka mu vrátila 10 eur a 40 centov. Koľko centov stál 1 balík piškôt ?

10. Tri sliepky znesú za 3 dni 3 vajcia. Koľko vajec znesie 12 sliepok za 12 dní?

11. Anička mala 564 známok a 416 servítok. Nedávno vymenila 20 svojich známok za 30 servítok od 
kamarátky. Koľko známok a koľko servítok má teraz Anička?

12. Doplň správne čísla: a) 371 - = 196

b) 150 : = 6

c) . 12 + 7 = 67

13. Napíš čísla: a) najmenšie päťciferné číslo
b) najväčšie osemciferné číslo

14. Štyri rovnaké balenia stolárskych klincov obsahujú spolu 2928 klincov. Koľko klincov je v jednom balení?

15. Boris zistil, že v žiackej knižke má dvakrát viac jednotiek ako dvojok. Dvojok má trikrát viac ako trojok. 
Trojky mal v žiackej knižke iba dve. Koľko mal Boris dvojok a koľko jednotiek?

TELESNÁ VÝCHOVA p.uč. Balážiová, Gočová
Skok do výšky
https://www.youtube.com/watch?v=00SvNlntK-E

https://www.youtube.com/watch?v=Fvflv6270J0

NÁBOŽENSTVO –p.uč. Balážiová

Učeb, str. 85,86,87 – prečítať o Veľkej noci

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – p.uč. Kopencová
- práca na dva týždne

Vystrihnúť z výkresu  A4(malý) veľkonočné vajíčko (z veľké cez celý výkres).
Vajíčko vyzdobiť veľkonočnými motívmi, s ľubovoľnou výtvarnou technikou (ocením nápaditosť).
Podmienkou je použiť pestré jarné farby.
Výtvarná technika - pastelky, fixky, tempery, voskovky, farebný papier, vlna, bavlnky na vyšívanie....

ETICKÁ VÝCHOVA – p.uč. Kopencová
- Práca na jednu hodinu

Téma: Tvorivosť
Napíš príbeh, rozprávku kde zapracuješ  medziľudské vzťahy, empatiu, lásku, priateľstvo.
Použi svoju fantáziu, neopisuj z toho, čo už je napísané.

https://www.youtube.com/watch?v=00SvNlntK-E
https://www.youtube.com/watch?v=Fvflv6270J0


DEJEPIS-p.uč. Sitkey

- práca na 16.3-20.2020

Kontrolný test str. 38 – 51

Ako sa žilo na úsvite dejín – lovci a zberači, úloha ohňa, keramika, začiatky poľnohospodárstva a stavenie obydlí.

Bývanie v minulosti a dnes – dediny a mestá – trhy, výmenný obchod, mince.

Hradiská – ich význam a dnešné mestá

Rodina, rody a kmene, prvé rodiny, európska rodina.

Sily prírody

Oheň – keramika, kovy, vynález kolesa, sila a využívanie vetra, sila vody – vodné kolesá a vodné elektrárne

Parná energia a jej využívanie, elektrická a atómová energia

Ako si človek zmenšoval svet – história dopravy

Doprava peši, koleso – vozy a koče, doprava koňmi, vodná doprava – rieky, moria – oceány, parná energia – 

železnica, parolode,

automobilová a letecká doprava

Ľudia v pohybe – sťahovanie národov, Slovania, objavenie Ameriky

Nové učivo str. 54

Prvé ľudské profesie – lovci a zberači, roľníci – vývoj poľnohospodárstva, trojpoľný systém

Staré remeslá – najstarší remeselníci

Novšie druhy práce – robotníci v priemysle, strojová výroba

Význam práce v živote človeka, zneužívanie detskej práce

TECHNICKÁ VÝCHOVA – p.uč. Sitkey a p.uč.Rybanská

Výroba otvorenej krabičky z výkresu či hrubšieho materiálu, nakresliť plášť s rozmermi 6, 4 a 3 cm – vystrihnúť a 

spevniť

HUDOBNÁ VÝCHOVA p.uč. Galasová

- Počúvanie obľúbenej hudby

INFORMATIKA –p.uč. Zmetek

- Napísať do zošita:

- Hardware

-technické vybavenie PC tj. fyzické komponenty PC
-PC sa skladá z 3 častí - PC, vstupné a výstupné zariadenie
-vnútro PC - základná doska a na nej sú umiestnené ďalšie súčiastky - mikroprocesor, operačná pamäť, 
ovládač klávesnice, ...
-rýchlosť PC závisí na type a rýchlosti mikroprocesora, na type základnej dosky, na rýchlosti FSB, na 
veľkosti a type operačnej pamäte, na grafickej karte
-hardwarová kompatibilita znamená zlúčitelnosť komponentov PC

-
- Software



-programové vybavenie PC
-program - postupnosť elementárnych operácií zapísaných v programovacom jazyku
-časti: operačný systém
pomocné programy
aplikačné programy
kompilátory

-


