
ANGLICKÝ JAZYK – skupina p. uč. Godálovej 

SAMOŠTÚDIUM 20.4.-24.4.2020 

Opakovanie 4. lekcie (sme na konci lekcie) 

PROSÍM o spätnú väzbu (ak by to bolo možné) formou nafotenia 1 strany zo zošita (ukážka práce žiaka, rukou písané 

cvičenia) a 1 strany z pracovného zošita za uvedené obdobie. 

Zasielanie je možné na mail: ata.vitalis@gmail.com 

VOPRED VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM!!! 

 

Úlohy z učebnice (všetko píšeme do zošita): 

str.56/1  PRÍKLAD: 1.napíš dva športy, ktoré začínajú na písmenko „c“ (canoeing, cross-country skiing)  

str.56/2  Napíš vety so slovom opačného významu (=opozitá)– prídavné mená z uč. str.48 

str.56/3  Doplň časti tela 

str.56/4 Pozri sa na Fredove zápisky. Napíš 4 vety, čo si myslí o športoch, podľa príkladu (striedame stupňovanie 

2.stupeň, 3.stupeň, pomôže ti slovenský preklad viet a poznámky zo zošita o stupňovaní): 

• (scuba diving)  Fred thinks scuba diving is the most dangerous water sport. = Fred si myslí, že 

potápanie je najnebezpečnejší vodný šport. 

• ...........................   = Fred si myslí, že kite surfovanie  je vzrušujúcejší šport ako ľadový hokej. 

• ..................................................   = Fred si myslí, že kite surfovanie je najvzrušujúcejší šport. 

• .....................   = Fred si myslí, že skákanie na lyžiach je nebezpečnejší šport ako veslovanie.  

str. 56/5 Pozri na obrázky. Napíš vety ako surfujú. V rámiku sú 4 prídavné mená (fast – rýchly, bad – zlý, good – 

dobrý, dangerous – nebezpečný), tie treba zmeniť na príslovky  (.... – rýchlo, ..... – zle, .... – dobre, ....-  nebezpečne) 

Úlohy z pracovného zošita: 

str. 42/1 Napíš podľa vzoru 12 viet o týchto športoch a o tebe. Použi NEVER (nikdy), USUALLY (zvyčajne), SOMETIMES 

(niekedy), OFTEN (často), ALWAYS (vždy). 

Str. 42/2 Nájdi slová opačného významu (opozitá) 

Str. 43/1 Čo si chlapec Mo myslí o týchto športoch? Napíš vety podľa obrázkov(stupňujeme v 2. stupni, 3.stupni): 

1........................ = On si myslí, že skákanie na lyžiach je najťažší šport. 

2........................ = On si myslí, že korčuľovanie je ťažší šport ako sánkovanie. 

3........................ = On si myslí, že sánkovanie je najľahší šport. 

4........................= On si myslí, že kayakovanie je najlacnejší šport. 

5....................... = On si myslí, že kayakovanie je lacnejší šport ako plachtenie. 

6...................... = On si myslí, že kite surfovanie je najdrahší šport. 



 

ANGLICKÝ JAZYK – skupina p. uč. Vrábelovej 

Týždeň od 20.04 do 24.04.2020 

- učebnica s. 55/7 – prečítajte si príbeh na strane s. 54 a podľa neho doplňte vety v tabuľke v cvičení 

7. Pozri nižšie na vety z cvičenia. Vety v zátvorkách ti pomôžu. 

 

Makeanoffer – vytvoriť ponukuAccept or refuse –príjmialebo odmietni ponuku. A – accept (príjmi). R – 

refuse (odmietni) 

I’ll ____. (Pomôžem ti) 

Shall I____? (Zavolám doktora?) 

Wouldyoulike to______? (Chceš cvičiť teraz?) 

We’ll _____. (My to urobíme) 

 

Do štvorčeka dopľň A (accept) alebo R (refuse) 

Yes, please. (Áno prosím) 

No, it’s ok. I’m fine. (Nie, to je ok. Je  mi fajn.)  

That’s a good idea. (To je výborný nápad)  

Thanks a lot. (Ďakujem veľmi pekne) 

Don’t worry. I can do it. (Nebojsa. Ja to viem urobiť.) 

Thanks, but I’m fine. (Ďakujem, ale je mi fajn.)  

 

- s. 55/8 – zoraďte dialógy do správnehoporadia. 

- Pracovný zošit s. 41 – prečítajte si o nezvyčajných športoch a dopľnte tabuľku v cvičení 2/b 

 

Tento týždeň by som chcela urobiť prvú online hodinu (štvrtok o 12:30) cez aplikáciuZOOM  

(dobrovoľne). Bližšie informácie zašlem triednym učiteľom a na edupage. 

Teším san a vás!!!! 

 

 

 

 



GEOGRAFIA – 20.4-24.4.2020 p.uč. Fabová 

KRAJINY TEPLÉHO PODNEBNÉHO PÁSMA 

(Dažďové lesy, savany, púšte a polopúšte) 

 

- v teplom podnebnom pásme sa vyskytujú typy krajín: 

1. Dažďové pralesy (= video 2x klik myslím, že niekedy je lepšie vidieť) 
 

• rozprestierajú sa v oblasti rovníka, v oblastiach s dostatkom tepla a zrážok 

• v dažďových lesoch majú rieky vždy dosť vody, tečú tam najvodnatejšie rieky – Amazon, Kongo 

• najväčšia druhová pestrosť rastlín a živočíchov 
(najmohutnejšie stromy až do výšky 50m, najnižšie poschodie stromov cca 10m pod nimi kríky, liany 

a bylinkový porast 

živočíchy: šimpanz, mravčiar, kolibrík, mamba zelená a žaba šípová, papagáje, leopard, jaguár, leňochod...

  

• pôdy majú červenú farbu černozeme 

• ďalej od rovníka prechádzajú do tropických opadavých lesov 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_Vs9S-8fek


BIOLÓGIA –20.4.24.4.2020  p.uč. Kacinová 

Úloha 1 : Vypracovať Pl o vodných stavovcoch a poslať mi ho na mail: jkacinova@azet.sk

 

1.  Obojživelníky majú kožu: 

a    hladkú a vlhkú 

b    drsnú a suchú 

c    hladkú a suchú 

 

2.  U obojživelníkov prebieha vývin: 

a    vajíčko → larva (žubrienka) → nový jedinec 

b    vajíčko → nový jedinec 

c    vajíčko → nový jedinec → larva 

 

3. Šťuka severná patrí medzi: 

a    ryby 

b    plazy 

c    obojživelníky 

 

4.  Skokan zelený má: 

a    suchú kožu  

b    vlhkú kožu a prespí zimu v bahne 

c    nemá plávacie blany 

 

5.  Rosnička má na konci prstoch: 

a    prísavné vankúšiky 

b    ostré pazúry 

c    zrohovatenú kožu 

 

6.  Medzi obojživelníky patrí:  

a    vydra riečna 

b    korytnačka močiarna 

c    kunka žltobruchá 

 

7. Polmesiačikovité škvrny za hlavou má: 

a    vretenica obyčajná  

b    užovka stromová  

c    užovka obojková 

 

8.  Ryby majú telo pokryté: 

a   nepremokavou srsťou 

b    šupinami a slizom 

c    perím 

 

 

9.  Vodné vtáky majú: 

a    suchú kožu a perie 

b    mastnú kožu a perie   

c    vlhkú kožu a perie 

 

10.  Nekŕmivé mláďatá sú mláďatá: 

a    po vyliahnutí sa o nich starajú iné druhy vtákov   

b    po vyliahnutí sú odkázané na kŕmenie rodičmi  

c     po vyliahnutí si hľadajú samé potravu  

 

11.  Kačica divá: 

a    dobre lieta, pláva a potápa sa 

b    väčšinou sa zdržiava na zemi 

c    nevie sa potápať  

 

12. Korytnačka močiarna: 

a   patrí medzi plazy 

b    patrí medzi vtáky 

c    má pancier 

 

13.  Ryby dýchajú rozpustený kyslík: 

a    pľúcami 

b    žiabrami 

c    celým telom 

 

14.  Bocian biely sa živí: 

a    myšami, žabami, rybami 

b    prevažne rastlinnou potravou 

c    hmyzom, vodnými vtákmi  

 

15.  Vodné cicavce majú: 

a    nepremokavú srsť, silný chvost, plávacie blany 

b    kožu pokrytú slizom, plávacie blany, silný chvost 

c    plávacie blany, suchú kožu, dlhý zobák  

 

16.  Vydra riečna: 

a    je všežravá a zákonom chránená 

b    žije v teplých vodách, živí sa prevažne rastlinami 

c    žije v čistých vodách, je mäsožravá, chránená 

 

17.  Bobor vodný: 

a   nemá hlodavé zuby, ktoré mu dorastajú 

b    má veľké hlodavé zuby, ktoré mu dorastajú 

c    má malé hlodavé zuby 

 

18.  Z bokov sploštený chvost pokrytý šupinami má: 

a    ondatra pižmová 

b    ondatra pižamová 

c    ondatara pižmová 
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19. Popíš stavbu tela rýb: 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 8                              9                        7 

 

 

 

20. Vytvor správne potravové reťazce: 

A) vodný slimák ---- volavka---------- štuka severná------------ vodná rastlina 

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

B)  plotica----- kormorán -------------- planktón------------ sumec západný                       

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

C) skokan--------bocian------------------ komár 

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

Pracovný list vypracovať do zošita, odfotiť a poslať. 

 

Úloha 2:Napísať poznámky do zošita (pre tých ktorý neboli na online hodine) 

Vodný ekosystém 

- životné prostredie pre množstvo organizmov, ktoré sú vo vzájomných 

potravových vzťahoch a závisia od neživých prírodnín 

- potravové reťazce: napr.  vážka              skokan          bocian 

napísať 3 príklady potrav. vzťahov: 

 

   



Úloha 3  Poznámky do zošita: 

POLIA, LÚKY, PASIENKY 

Lúky - časti krajiny s výskytom bylín, bez drevín, 

 - drobné stavovce a hmyz. 

a) suché lúky – nedostatok vlahy 

b) vlhké lúky – dostatok vody 

c) kosená lúka – kosí sa raz alebo dvakrát do roka, z prvej kosby je seno, z druhej mládza 

 

Pasienky  - časti krajiny s trávnatým porastom, ktorý spásajú hospodárske zvieratá, 

      - drobné stavovce a hmyz. 

Polia – časti krajiny, ktoré vytvoril človek a pestuje na nich hospodárske plodiny, 

 - na poli sa pestuje väčšinou jeden druh plodiny – monokultúra, 

 - neobrábaná pôda medzi poľami – medza. 

Lúky, polia a pasienky poškodzuje vypaľovanie trávy. 

Online hodina 23.4. 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÝ JAZYK – 20.4.24.4.2020, p.uč. Sedláčeková 

Ahojte,  piataci, ďakujem za práce, ktoré ste  mi poslali. Niektorí poslali opis domáceho 

miláčika, iní písali o svojom dennom režime. Prezentácia z literatúry - Povesti z nášho 

regiónu alebo Hrady a zámky nášho kraja bola dobrovoľná úloha. Teší ma, že mnohí ste 

urobili aj tú. Viacerým som už poslala spätnú väzbu, čítam vaše práce postupne. Sú však aj 

žiaci, od ktorých ešte nemám spätnú väzbu, neposlali mi žiadne svoje práce. Preto ich prosím, 

aby tak urobili tento týždeň. Niektorí mi svoje práce naskenovali priamo zo zošita, niektorí  

ich prepísali zo zošitov do Wordu. Ďakujem veľmi pekne.  

Jazyková zložka 

V tomto týždni budeme pokračovať v prídavných menách. Pred dvomi týždňami sme sa 

venovali ich základnej charakteristike a deleniu.  

Cvičenie 1  Doplňte do viet prídavné meno. 

Bunda, ktorá je vyrobená z kože je .................................  . Vlak, ktorý premáva v noci je 

............................ .   Kefka, ktorou si čistíme zuby je ................................. . Bylina, ktorá lieči  

je  ..................................... . Tvár, na ktorej sú pehy je ............................... . Koláč, v ktorom 

sú hlavnou surovinou jablká je   ......................................... .   

Aký druh prídavného mena si doplnil do viet?  ................................................ .  

Cvičenie 2   Podstatné mená spojte s vhodnými prídavnými menami. Rod prídavných   

                    mien prispôsobte podstatným menám.  

                     voda, konár, ,bicykel, noc, vlasy, dom, mama, obraz 

                     nový, veľký, láskavý, suchý, hlboký, krátky, zaujímavý, tmavý 

Aký druh prídavného mena si spájal s podstatným menom ?  .............................................. . 

Cvičenie  3  K prídavným menám doplňte  zaujímavé prirovnanie. 

bledý ako ............................................. ,  rýchly ako ...............................................,   

vysoký ako ............................................,  čierny ako .................................................,  

ťažký ako ...............................................,  tučný ako .................................................. 

Zapamätajte si!  V prirovnaní pred spojkou  ako nepíšeme čiarku.  

 

Z učebnice SJ (červenej)  ÚSTNE  urobte cvičenie 6a) +6b) na str.  94  

 

Z pracovného zošita Hravá slovenčina pre 5. ročník si vypracujte cvičenia 5, 6 na str. 45, 

cvičenie 7 B zo str. 46.  Cvičenia sú zamerané na akostné a vzťahové prídavné mená.   

 



Skloňovanie prídavných  mien  -  poznámky si napíšte do zošita   

Prídavné mená sú ohybný slovný druh, ohýbame ich skloňovaním. Skloňujeme ich  

podľa vzorov: pekný, cudzí, páví, matkin a otcov.  

 

Vzor pekný 

Podľa vzoru pekný skloňujeme akostné a vzťahové prídavné mená zakončené pred pádovou 

(ohýbacou) príponou na tvrdú a obojakú spoluhlásku. Napríklad: dobrý, milý, sivý, 

pudingový, železný, veľký..... 

 

Pravopis 

 

• V N plurálu sa píše –  i/ -í ( napr. pekní chlapci, dobrí rodičia, mladí ľudia....) 

• V I plurálu sa píše – i ( napr. peknými chlapcami, dobrými rodičmi, mladými  

                                        ľuďmi...) 

• Vo všetkých ostatných tvaroch sa píše – ypsilon (y) ! 

• Pri skloňovaní prídavných mien podľa vzoru pekný sa dodržiava rytmický zákon, t. z. 

gramatická prípona sa kráti, ak je pred ňou dlhá slabika ( napr. krásny, smiešny, biely). 

• V ženskom rode je prípona – ej vždy krátka ( napr. peknej, milej, dobrej) 

• V spojení so zvieracími podstatnými menami sú možné dva tvary:  

dobré psy – tie – vzor dub                     dobrí psi – tí – vzor chlap ( pri zosobňovaní)  

            Sused má poľovnícke psy.                    Správali sa ako zúriví psi.      

Skloňovanie vzoru pekný – tabuľka ( pozri učebnicu SJ str. 99) 

Vzor cudzí 

Podľa vzoru cudzí skloňujeme akostné a vzťahové prídavné mená, ktoré majú pred pádovou 

príponou  mäkkú spoluhlásku. Napríklad: horúci, svieži, domáci, rýdzi, skladací, včerajší..... 

Podľa  vzoru cudzí skloňujeme aj tvary prídavných mien v 2. a 3. stupni ( napr. horší, lepší, 

krajší, menší....)  Poznámka: Stupňovanie budeme preberať v nasledujúcich týždňoch.  

Podľa tohto vzoru skloňujeme aj prídavné mená utvorené príponou – ací, od zvieracích 

podstatných mien (napr. husací) 

 

Pravopis 

 

• V každom tvare vzoru cudzí je mäkké i, nikde  nie je ypsilon (y)! 

• Platí rytmický zákon ( svieži, horúci, domáci). 

 

Skloňovanie vzoru cudzí – tabuľka ( pozri učebnicu SJ str. 101) 

 

Gramatické kategórie prídavných mien 

Pri prídavných menách rovnako ako pri podstatných menách určujeme gramatické kategórie:  

rod, číslo, pád. Vzor nie je kategória!  



 

✓ rod - mužský, ženský, stredný  ( múdry, múdra, múdre....) 

✓ číslo - jednotné = singulár, množné = plurál 

✓ pád -N, G, D, A, L, I 

 

Prídavné meno sa s podstatným menom zhoduje v rode, v čísle a v páde.  

Napr. múdry žiak – mužský rod, singulár, N  

 

            Druh prídavného mena – akostné, vzťahové, privlastňovacie  ( pozri poznámky    

                                                                                                                z minulého týždňa)  

 

Aby ste nezabudli podstatné mená – urobte si opakovací test v programe ALF  

Pošlite mi, prosím, mailom  vypracovanie  z minulého týždňa – PL Múdra hlavička pre 

šikovných piatakov  na adresu → sedmiriam6.a@gmail.com  (fotografiu vypracovania 

v zošite alebo vpisovanú verziu ( ak ste si PL vytlačili a vpisovali doň), aby som mala spätnú 

väzbu, ako sa vám darilo).  Ďakujem. 

 

Literárna výchova 

 

            Opakovanie TC – Povesti  

 

Vráťte sa k poznámkam, ktoré ste si mali napísať do zošita z literatúry   

 a  k ukážkam povestí, ktoré ste si  neprečítali.  

 

Z prac. zošita Hravá literatúra  5  ste  si mali minulý týždeň urobiť  str. 56 – 57→ 

Opakovanie – test  ( 10 otázok z TC Povesti)  Skontrolujte si odpovede. 

 

                   PZ – str. 56-57  Opakovanie - test  → správne odpovede 

                 

                 1. b  2. a   3. b  4. d  5. c  6. d  7. a  8. c  9. d  10. b 

 

V programe Alf si na zopakovanie urobte  test  Povesti 5. ročník ,  test Bábkové divadlo  a test 

Podstatné mená opakovanie 

 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF                Test na portáli ALF              Test na portáli ALF 

Názov: Povesti 5. ročník        Názov: Bábkové divadlo       Názov testu: Podstatné mená opakovanie 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA – p.uč. Gallasová 

- počúvať piesne z muzikálov 

- poslať projekt ak ste tak ešte neurobili do konca týždňa na mail: gallasova.j@centrum.sk 

 

ETICKÁ VÝCHOVA – p.uč. Kopencová 

Milí piataci, mám pre vás pripravenú hru s vašimi rodičmi. Teraz sa ju hráme aj my doma pri obede.  

Je to zábava Oskúšajte aj vy. 

Je to hra, ktorú poznáte. Obesenec, ale bez papiera. Musíte si trénovať vašu hlavičku. Ale aj vaši 

rodičia.  

Jeden si určí slovo, ktoré neprezradí, len povie koľko má písmen. (max 10) Ostatní hádajú písmená a 

vy len poviete, na ktorom mieste sa nachádza. Kto uhádne, určuje si slovo. 

Napíšte mi, ako sa vám darilo pri hre "obesenec bez papiera". Môj mail máte. 

Len pre istotu : dana.kopencova@centrum.sk 

PS: Ešte nemám všetky vaše odpovede z minulej úlohy!!!!! 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – p.uč. Kopencová 

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. 
 

 

 



MATEMATIKA – p.uč. Vöpy 

Práca na obdobie od 20.4. 2020 do 24. 4 . 2020 – malá papierová knižka, ktorú máte všetci doma 

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY PRE 5. ROČNÍK ZŠ – strana 47 cvičenia 1, 2, 3, 5, 8 a 9.V prípade 

potreby kontaktujte priamo učiteľa matematiky (ivanvopy@gmail.com). 

 

Štvorec aj obdĺžnik ste už rysovali aj na prvom stupni, preto by to nemal byť pre vás problém, ak však 

niekto zabudol postup, pripomeniem vám ho. 

 

Rysovanie štvorca a obdĺžnika má úplne rovnaký postup. Najprv si však pripomenieme niekoľko 

poznatkov o týchto rovinných útvaroch. 

 

Štvorec  – má 4 vrcholy (označujeme ich v protismere hodinových ručičiek) 

  – má 4 zhodné strany (označujeme malým písmenom) 

  – susedné strany sú kolmé a protiľahlé strany sú rovnobežné   

 

 

 

Obdĺžnik – má 4 vrcholy (označujeme ich v protismere hodinových ručičiek) 

  – protiľahlé strany sú zhodné (označujeme malým písmenom) 

  – susedné strany sú kolmé a protiľahlé strany sú rovnobežné   

 

Postup rysovania:   (uvediem na príklade obdĺžnika ABCD, kde a = 6 cm, b = 4 cm) 

 

Začnite vždy náčrtom, kde si označíte všetko, čo je zadané (vrcholy, strany). Náčrty sa robia pre lepšiu 

predstavivosť a aby ste videli najmä pri obdĺžniku, ktoré strany majú akú dĺžku. 
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1. Narysujeme priamku (nemusíme je označovať). Na nej vyznačíme úsečku AB, ktorá má veľkosť 6 

cm (to je strana a). 

 

2. Teraz budeme potrebovať pravítko s ryskou. Rysku priložíme na narysovanú priamku a urobíme 2 

kolmice. Jedna bude prechádzať bodom A, druhá bodom B. 

 

3. Zoberieme do kružidla rozmer strany b, teda 4 cm, kružidlo zapichneme najprv do bodu A, urobíme 

oblúk, potom do bodu B a znova urobíme rovnaký oblúk. Oblúky sa musia preťať každý so svojou 

kolmicou. Ak sa tak nestane treba kolmice predĺžiť. Toto je správny postup rysovania, ale uznám aj to, 

keby ste nepoužili kružidlo a stranu b len namerali pravítkom. 

 

4. Tam kde sa oblúky pretnú s kolmicami, tam vzniknú bodyCa D. 

 

5. Nakoniec zoberieme pravítko a spojíme vzniknuté bodyCa D, čím sme narysovali obdĺžnikABCD. 

 

Rysovanie štvorca má úplne rovnaký postup, len všetky strany sú rovnako dlhé. 

 

 

DEJEPIS-p.uč. Sitkey 

Nová učebná látka  Učebnica str. 64-65, práca s textom, za pomlčkou doplniť do zošita 

Hláskové /abecedné/ písmo – kto ho vytvoril, si osvojil a aké písmo sa z neho vyvinulo –  

Význam starovekých pisárov – doplniť do zošita z textu v učebnici 

Konštantín /predtým Cyril/ a Metod – význam týchto bratov –  

Vývoj písma hlaholika – cyrilika – azbuka, ktorou píšu niektorí južní a východní Slovania 

 

 

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

Pracovať na úlohe zo 6.4.2020  

 

 



INFORMATIKA –p.uč. Zmetek, p.uč.Božiková 

Základné druhy tlačiarní 

Atramentová tlačiareň: 

Princíp spočíva v tom, že kvapky atramentu sú vystrekované z trysiek proti papieru na ktorom 

okamžite vysychajú.  

Ihličková tlačiareň: 

Tlač je prevedená najčastejšie za pomoci deviatich ihlíc, ktoré po odtlačení sa do farebnej 

pásky sa vyklepávajú písmena znaky, alebo obrázky na papier  

Laserová tlačiareň: 

Používa statickú elektrinu a laserový lúč na to, aby na papier naniesla zo zásobníka Toner, ten 

sa potom pomocou horúceho valca zapečie do papiera. 

3D tlačiareň: 

3D tlačiareň podľa digitálnej predlohy objektu vytvorenej pomocou CAD programu vytvorí 

jej hmotnú kópiu. Existuje veľké množstvo technológií 3D tlače, 

 

TELESNÁ VÝCHOVA A NÁBOŽENSTVO 

- pozrieť na stránke školy doplnkové štúdium 

 


