
Týždeň od 25.5. do 29.5.2020

Anglický jazyk (skupina T. Vrábelová)

PROJECT – SPORTS

Ahojte piataci,

Ako som spomínala na online hodine, úlohou na ďalší týždeň bude projekt 
o športoch.Prosím vás všetkých – využívajte svoje nadobudnuté poznatky 
a vedomosti z anglického jazyka spolu so všetkými vašimi zručnosťami. Buďte 
kreatívny a nápaditý!!! Použite pastelky, fixky, alebo vytvorte koláž, alebo 
plagát. Fantázii sa medze nekladú! Ak nebudete niečo vedieť, ozvite sa mi na 
email alebo messenger!

Kritéria projektu:

- Projekt vypracujte na čistý papier alebo výkres formátu A4 alebo A3. –

- Projekt píšte v anglickom jazyku. Slovenčina nie je povolená! 

- Projekt sa bude skladať z dvoch častí (musí minimálne obsahovať tieto 
dve časti): 

1. Úvodné vety podľa vzoru, 8-10 viet*(odpovedajte na otázky, tvoríte 
naznačené vety, viď nižšie). Píšte súvislé vety, nevypĺňajte hárok 
nižšie!!!, ten slúži ako vzor. Môžete pracovať so slovníkom, s internetom, 
učebnicou a môžete pridať aj iné vety.Využívajte gramatiku, ktorú sme 
preberali – prítomný čas + frekvenčné príslovky (sometimes, often, 
usually...), I can/I can’t, 2. stupeňprídavných mien – porovnávanie, 3. 
stupeňprídavných mien, vyjadrenie názoru - I think/I don’t think…

2. Nalepte, nakreslite alebo namaľujte 4-5 obrázkovalebo vystrihnite 
fotkyz časopisu. Pomenujte športy na obrázkoch. Vyberáme športy, ktoré 
sme preberali, alebo ktorých názov poznáme.



*Whatwater / winter / summersports are popular in Slovakia? (napr. .... , .... , 
.... sú populárne na Slovensku)

Whichsports are cheap /  expensive / easy / difficult / safe / dangerous / 
boring / exciting ... ? 
(napr. (Ja si myslím, že) potápanie je nebezpečné, sánkovanie je ľahké...) 

Compare 2 sports (Porovnaj 2 športy stupňovaním v 2.stupni):  (napr. 
korčuľovanie je nebezpečnejšie ako..., ...drahšie ako... a podobne.)       

VZOR:

Môj obľúbený šport je....................................... . Ja hrám ........................ (tento 
šport)............................(s bratom / kamarátom) .

Ja viem hrať ................................ (tento šport)................ (veľmi dobre).  Ja 
neviem hrať ............................. .

Ja hrám ............................ (tento šport) ........................... (každý deň, vždy 
v sobotu, často, niekedy...)
....................... (v parku, v škole, na ihrisku, v záhrade).

(  ak si aktívny športovec: Ja mám tréningy / súťaže ................. (trainings / 
competitions)  ................................. (často / niekedy / vždy v pondelok 
a v stredu...)

Môj obľúbený športovec (sportsman/sportswoman) je ............................... .

Projekty mi posielajte na email: tanickavrabel@gmail.com



ANGLICKÝ  JAZYK – skupina p. uč. Godálovej

Žiaci , ďakujem za projekty a úlohy  .Kto ešte neposlal , treba poslať v krátkom čase.

Zadanie na nasledujúci týždeň :

Napíš krátky text . Vety utvor v prítomnom čase  /1 -5/ , zvyšné v minulom čase WAS /WERE/

1.Where do you usually go ?

2.Where do you stay ?

3.How do you travel ?

4.Who do you go with?

5.What sports do you do ?

6.What was your best holiday?

7.Whwre were you?

Najbližšia online hodina cez ZOOM -štvrtok -28.5. o 10,00 hod.

GEOGRAFIA

Ahojte piataci! 

Tento týždeň vám posielam videá o tundre a o kultúrnych pamiatkach UNESCO. Vašou úlohou bude 
napísať mi na môj mail johankafabova@gmail.com     :

1. Tému, ktorá vás najviac z geografie zaujala, páčila sa vám.
2. Čo vám na hodinách chýbalo, čo by ste sa chceli dozvedieť.
3. Vybrať si jednu pamiatku UNESCO a napísať o nej (stačí mi max 10 viet, môžete buď do zošita 

a ten mi odfotíte alebo do wordu či powerpoint nechám to na vás a na vašich možnostiach)

Tundra video

UNESCO Slovensko video

Karpatské bukové lesy video

UNESCO svet – video

Ďakujem všetkým, ktorí mi posielajú veľmi pekne vypracované úlohy. Pekný deň . 

mailto:johankafabova@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw
https://www.youtube.com/watch?v=EJCKbn45CXc
https://www.youtube.com/watch?v=5pS0fetAwCQ
https://www.youtube.com/watch?v=zo2_5oawuWE


MATEMATIKA

Milí piataci, ďakujem za poslané minulotýždňové domáce úlohy. Veľmi si cením samostatnú prácu 
každého z vás. Chcel by som vás požiadať, aby ste mi aj tento krát do konca týždňa 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).

Slovné úlohy na obvod štvorca

1.Na školskom dvore je kvetinový záhon tvaru štvorca so stranou 9m. Žiaci 5.A vysádzajú po obvode 
v rade za sebou sadenice letničiek. Koľko sadeníc letničiek potrebujú, ak na dĺžku1 metra plánujú 
zasadiť 20 sadeníc?

2.Mestský park je štvorec so stranou dlhou 96 m. Po obvode parku sú vysadené stromy. Vzdialenosť 
medzi susednými stromami je 3m. Koľko stromov je okolo parku?

3. Pozemok má stranu dlhú 15 metrov a 5 decimetrov. Z jednej strany je už oplotený. Koľko 
decimetrov pletiva chýba, aby bol oplotený celý?

4. Deti chceli natiahnuť po obvode štvorcového ihriska povraz dlhý 50 metrov, ale 10 metrov povrazu 
im chýbalo. Aká dlhá je strana ihriska?

5.Za oplotenie záhrady tvaru štvorca zaplatíme 360 €. 1 meter pletiva stojí 9 €. Koľko metrov pletiva 
sme potrebovali na oplotenie záhrady.

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).

mailto:ivanvopy@gmail.com


SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Ahojte, chlapci a dievčatá!

Ďakujem, že mi priebežne posielate svoje vypracovania cvičení a úloh. Videla som, že ste si 
svoje vedomosti precvičovali aj v programe ALF – /zameranie synonymá a antonymá/. Kto 
nestihol, nech si dokončí tento týždeň. 

Jazyková zložka

Minulý týždeň sme sa venovali slovesám a ich gramatickým kategóriám. 
Vieme už, že slovesá sú ohybné slovné druhy, ktoré pomenúvajú deje, činnosti alebo stavy 
osôb, zvierat a vecí.Určujeme pri nich  gramatické kategórie:  osoba , číslo ( jednotné = 
singulár, množné = plurál),  čas (prítomný, minulý, budúci), slovesný spôsob (oznamovací, 
rozkazovací, podmieňovací),  slovesný vid (dokonavý, nedokonavý). Základný tvar slovesa 
voláme NEURČITOK, napríklad: čítať, písať, kresliť, hrať sa.......

Delenie slovies

Slovesá delíme na plnovýznamové a neplnovýznamové (pomocné).
Plnovýznamové vyjadrujú dej, činnosť alebo stav.
Neplnovýznamové nemajú úplný význam, nadobúdajú ho až v spojení s inými slovnými 
druhmi. 
Plnovýznamové sa členia na činnostné a stavové.

Činnostné- pomenúvajú činnosti, úkony. 
Napríklad: Chlapec beží. Otec číta. Mama varí. Deti sa hrajú so psom. 

Stavové-pomenúvajú stavy, deje, ktoré nepodliehajú vôli, vyjadrujú stav osoby alebo veci. 
Napríklad: Ruža kvitne. Ovocie dozrieva. Polievka rozvoniava. Sneh sa topí. 
Neplnovýznamové (pomocné)  slovesá - nemajú úplný, samostatný význam, preto sa vo vete 
spájajú s iným plnovýznamovým slovom .

Neplnovýznamovésa členia na: 

a)modálne (spôsobové)- vyjadrujú vôľu, chcenie, povinnosť, možnosť uskutočniť dej - 
chcieť, môcť, musieť, vedieť, mať (niečo za povinnosť - Mám si ešte napísať úlohu.), 
smieť, dať sa 

b) fázové- vyjadrujú fázu, koniec, začiatok deja: začať/začínať, 
prestať/prestávať,ostať/zostať/ zostávať (Začína pršať. Prestala pracovať.) 

c) limitné - vyjadrujú blízky začiatok deja: ísť, mať (Išlo ma poraziť. Vyzerá, akoby ho mal 
šľak trafiť.) 

d) sponové - fungujú ako spojenie (spona), spájajú sa s plnovýznamovými slovnými druhmi: 
byť, stať sa (Som chorý. Bola až piata. Stane sa lekárom. Kedy sa stala takou?) 



Sloveso byť je neplnovýznamové.
Ako plnovýznamové sa vyskytuje vo význame: existovať, jestvovať, nachádzať sa. 

Napríklad: Kniha je na stole. (vo význame nachádza sa na stole). 
Žiaci sú v škole. (vo význame nachádzajú sa tam.)

Časovanie slovesa byť Rozkazovací spôsob slovesa byť: buď! buďme! buďte!

Prítomný čas

1. (ja) som                      1. (my) sme
2. (ty) si                          2. (vy) ste
3. (on, ona, ono) je        3.(oni, ony) sú

Minulý čas

1. bol som                      1. boli sme
2. bol si                          2. boli ste
3. bol, bola, bolo            3. boli

Budúci čas

1. (ja) budem                         1. (my)budeme
2. (ty) budeš                          2. (vy) budete
3. (on, ona, ono) bude          3.(oni, ony) budú

POZOR koncovku -liv slovesách v minulom čase vždy píšeme s mäkkým-  i!!!
Napríklad: zhovárali sa, kreslili,voňali, polievali, rozlúčili sa,.....

Doplňovací diktát

Doplň do vietchýbajúce písmeno.

Bol_ sme na ná_števe. Rod_čia sa zhováral_  o deťoch. Mňa a Jožka to vôbec 
nezaujímalo. Vošl_  sme do detskej izb_ . Jo_ko zapol video. Na záberoch sa   
r_  chlo striedal_  smiešne situácie, ktoré ľudia zv_ knú doma nafilmovať. Do 
bazéna skoč_  ps_ k a celá rod_ na má zábavu. Alebo sa susedov_ v_ šm_kne 
hadica z rúk pri polievan_ záhrad_ . Prúd vod_ zval_ suseda do tráv_. Najlepš_ 
záber však bol z oslav_ naroden_n. Nabudúce uv_dím nové zážitk_. Rozlúčil_ 
sme sa a odišl_ sme domo_ . 



SJL 5    Pracovný list - práca s textom (opakovanie  učiva)

TEXT

Výrobou bryndze je známy najmä Liptov. Liptovská bryndza sa vyrába len v horských
a podhorských oblastiach. Letná bryndza obsahuje aj kravský syr. Zimná bryndza pozostáva
zo skladovaného ovčieho syra a čerstvého kravského syra. Zimná bryndza je v porovnaní 
sletnou slanšia, pretože na konzerváciu syrov sa používa soľ. Prečo je dobrá práve májová
bryndza? Ovečky sa vtedy pasú na čerstvej jarnej šťavnatej tráve, čo sa prejaví lahodnou
chuťou a vôňou.
http://primar.sme.sk/c/7784668/majova-bryndza-je-najlepsia.html#ixzz3cHYCzios (upravené)

Úlohy 1 – 6 sa viažu k textu.

1. Z textu vyplýva, že:

a) ovečky sa pasú iba na Liptove. b) letná bryndza je šťavnatá.
c) zimná bryndza ja slanšia ako letná. d) letná bryndza je slanšia ako zimná.

2. Zakrúžkuj nesprávne tvrdenie.

a) Liptovská bryndza sa vyrába v horských oblastiach.
b) Liptovská bryndza sa vyrába v podhorských oblastiach.
c) Na konzerváciu syrov sa používa soľ.
d) Zimná bryndza má lahodnú chuť a vôňu.

3. Májová bryndza je dobrá preto, lebo:

a) lebo ovečky sa pasú na voňavej trávičke. b) lebo ovečky sa pasú na šťavnatej tráve.
c) je nedostatok kravského mlieka. d) sa vyrába z chutnej trávičky na Liptove.

4. Vypíš z textu zdrobneninu........................................................................................

5. Vypíš z textu vzťahové prídavné mená, ktoré sú antonymá.

........................................  ,  .......................................

6. Vypíš z poslednej vety textu vzťahové prídavné meno. ......................................................

7. Ovečky sa pasú na tráve. Vypíš z vety sloveso a urči jeho gramatické kategórie.

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

8. Ovečky sa pasú na tráve. Vetu napíš v budúcom a minulom čase.

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

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



9. Napíš ako sa nazýva základný tvar slovesa a uveď naň ľubovoľný príklad ? 

.................................................... príklad - ..............................................

10. Slovensko je známe výrobou bryndze. Vypíš z vety vlastné podstatné meno,  
urči  jeho gramatické kategórie a vzor.

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

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

11. V ktorej možnosti je správne určené prídavné meno?

a) na čerstvej tráve – akostné, ženský rod, sg., L, vzor cudzia
b) v chladnom počasí – akostné, stredný rod, sg., G, vzor pekné
c) z kravského syra – vzťahové, mužský rod, sg., G, vzor pekný
d) so slanšími chuťami – vzťahové, stredný rod, pl. A, vzor cudzia

12. Všetky prídavné mená súpravopisne správnenapísané v možnosti:

a) vyšší stupeň, so spravodlivími učiteľmi b) svieží vzduch, po poľních cestách
c) šikovný tenisti, bosými nohami d) s prísnymi rodičmi, rýdzi kov

13. Ktorý synonymický rad je správny?

a) súci – schopný, pekný, veselýb) ušetriť – usporiť, nasporiť, minúť
c) ľutovať – želať, ľúbiť, mrzieť d)  práca – robota, zamestnanie, profesia 

14.  Napíš viacvýznamové slovo k dvom významom.

a) dobrý človek: .............................  b) nadprirodzená bytosť s krídlami : ................................ 

15. Doplň správne prirovnania.

a) zdravý ako - .........................  b) prefíkaný ako - ........................ c)biely ako - ......................

16. Ako sa nazýva?

a) prvé uvedenie divadelnej hry - ..............................................
b) bábka vedená zospodu na prstoch - ............................................
c) rozhovor dvoch a viacerých osôb (postáv) - ............................................
d) kreslený seriál komických alebo dobrodružných príbehov v časopisoch - .............................
e) literárny útvar z obdobia stredoveku, ktorý rozpráva o živote svätých - .................................

Doplňovací diktát  + pracovný list práca s textom (opakovanie učiva) mi pošlite mailom na 
moju adresu: sedmiriam6.a@gmail.com

Pekný týždeň!😊

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


BIOLÓGIA

Milí moji piataci! 

Tento týždeň budete mať za úlohu zopakovať si čo sme sa o lúkach, poliach a pasienkoch 
naučili. Vypracujete pracovný list, ktorý mi do konca týždňa pošlite na mail 
jkacinova@azet.sk

PRACOVNÝ LIST-  Lúky, polia, pasienky

1. Zakrúžkujte správnu odpoveď:
Vlhké lúky sa vyskytujú :
a) v údoliach riek s dostatkom vody           b) na miestach s nedostatkom vlahy          c) v zalesnených 
oblastiach

2. Zakrúžkujte správnu odpoveď:
Pokosená tráva z druhej kosby sa nazýva:
a) mládza                         b) olejniny           c) seno                 d) slama

3. Zakrúžkujte správnu odpoveď:
Monokultúra je:
a) jeden druh plodiny pestovanej na pasienku
b) jeden druh plodiny pestovanej na poli
c) jeden druh hospodárskych zvierat chovaných na poli
d) viac druhov plodín pestovaných na lúke

4. Zakrúžkujte správnu odpoveď:
Stará mama na svojom poli pestuje ľuľok zemiakový, slnečnicu, mrkvu, cibuľu a fazuľu. Pestuje 
monokultúru?

                                                          a) áno                                  b) nie

5. Pomenuj typy krajiny na obrázku

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

mailto:jkacinova@azet.sk


6. Podčiarknite správne údaje:
Lúčne trávy majú (4):
veľké farebné kvety, kolienka, dlhý koreň, dutú stonku steblo, plody struky, klasy, podzemnú hľuzu, 
zväzkovitý koreň

7.  Podčiarknite správne odpovede (3)
Stará mama každoročne zbiera liečivé rastliny, aby si z nich mohla navariť čajík. Ktoré rastliny na 
lúke nazbierala?
záružlie,     pakost,       rumanček,      lipnicu,     vstavačovec,              rebríček,         zvonček,  
margarétu,    kukučku,       dúšku materinu,      timotejku,       hlaváčik ,    iskerník

8.  Dopíšte správne odpovede:

Stará mama pri zbere liečivých rastlín našla na lúke  aj tri druhy jedlých  húb 
.................................................................., ............................................................, 
........................................................, z ktorých si navarila polievku.

9.  Utvorte dvojice (číslo + písmeno) z potravinových výrobkov a rastlín, ktoré k sebe patria:

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

1. krupica, chlieb, biele pečivo, cestoviny                                                                          A.  kukurica

2. chlieb, sladová káva, lieh                                                                                                B. ovos

3. šrot, pukance, zavárané a mrazené zrná                                                                         C.  jačmeň

4. krmivo pre zvieratá, vločky                                                                                            D. pšenica

5. krúpy, pivo                                                                                                                      E.  raž

10. Zakrúžkujte správnu odpoveď:
Ďatelina a lucerna sú:
a) olejniny                 b) okopaniny               c) strukoviny               d) krmoviny                  e) obilniny               
f) trávy

11. Doplňte správne odpovede: 
Vika siata a bôb obyčajný sú kŕmne rastliny  s    _    _    _    _    _    _    _    _    y  lebo majú plod  
......................

12. Zakrúžkujte správnu odpoveď:
Vysoká bylina, ktorá má drsné listy,  veľké žlté kvety a semená obsahujú olej sa nazýva:
a) ľuľok zemiakový               b) mak siaty                  c) iskerník                      d) slnečnica ročná                     
e) kukurica

13. Zakrúžkujte správnu odpoveď:
 Jediná nejedovatá časť ľuľka zemiakového je:
a) podzemná stonka- hľuza           b) makovica          c) struk           d) zhrubnutá časť koreňa- buľva          
e) bobuľa



14.  Doplňte správnu odpoveď:
Stará mama varila puding. Jej vnuk Adrián, žiak piateho ročníka jej vysvetlil, že ak pudingový prášok 
zmieša s mliečkom a hmotu začne zahrievať, puding začne hustnúť vďaka ....................................., 
ktorý sa vyrába z hľúz ľuľka zemiakového.
 
15. Poznávame: 

Pod obrázok napíš meno živočícha alebo rastliny

                                    

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

                             

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

DEJEPIS

Učivo 20. storočie – doba masových médií

Ktoré médiá sa stali najdôležitejšími od 20. storočia – 

Na čo najčastejšie využívaš a používaš svoj počítač a internet /okrem školských povinností/ – 

Na mail mi posielať len termínovane vyžiadané práce – pracovné listy a projekty, neposielať 

vypracované bežné učivo a neposielať samotestovacie úlohy.


