
BIOLÓGIA 30.3.2020-3.4.2020

Úloha 1 Zopakovanie PL Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu

OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY

Priraď k charakteristikám správny názov živočícha 

Priraď tieto názvy → užovka obojková, mlok bodkovaný, korytnačka močiarna, rosnička zelená,                   
kunka žltobruchá, skokan zelený

viem meniť farbu podľa prostredia 
mám na prstoch prísavné vankúšiky

1. VOLÁM SA → 

som obojživelník s chvostom
rozmnožujem sa vo vode

2. VOLÁM SA → 

na zadných končatinách mám plávacie blany
mám vlhkú kožu pokrytú hlienom

3. VOLÁM SA → 

žijem v blízkosti vôd, patrím medzi plazy
mám suchú kožu a zvliekam ju vcelku

4. VOLÁM SA → 

živím sa hmyzom a larvami komárov
mám na brušku výstražné sfarbenie

5. VOLÁM SA → 

živím sa mäsitou potravou a som plaz
mám na tele pancier

6. VOLÁM SA → 

Označ správne tvrdenie A, nesprávne N

TVRDENIE A/N

7.
rosnička zelená je naša najmenšia 

žaba

8.
kunka žltobruchá žije na kroch a 

stromoch 

9.
korytnačka kladie vajcia do bahna 

na dne stojatých vôd

10.
skokan zelený je bezchvostý 

obojživelník

11.
užovka obojková loví korisť okolo 

brehu lebo nevie plávať

12.
samička mloka je na jar pestro 
sfarbená, vyrastie jej aj hrebeň

13. kunka žltobruchá žije aj v kalužiach

14.
korytnačka močiarna vyhľadáva 

stojaté a zarastené vody

15.
rosnička zelená má zelenú 

bradavičnatú kožu

16.
užovka obojková má za hlavou 

belavé alebo žltkasté polmesiačiky

17.
samček a samička mloka sa od 

seba neodlišujú

18.
skokan zelený uprednostňuje 

slnečné a suché miesta 

19.
rosnička zelená vyhľadáva listnaté 

háje a močariská

20.
užovka obojková korisť pred 

prehltnutím rozhryzie

Doplň text: (použi slová – chránený, užitočný, biotop, potravový reťazec)

Obojživelníky a plazy sú ............................... živočíchy. Sú dôležitým článkom ..........................................................  

Činnosťou človeka zanikajú ich prirodzené stanovištia - ........................, a preto sú všetky ....................................... 

.



ÚLOHA 2 Poznámky do zošita 

VODNÉ  VTÁKY

Základná charakteristika:
- životné prostredie: tečúce a stojaté vody, pri prameňoch potokov a riek, rybníkoch, 
jazerách, vodných  nádržiach, na podmáčaných lúkach
- plávacie blany na nohách  (plávanie, potápanie)
- mastná koža a perie, ktoré sa nezmáča (mastia si ho tukom z mazovej žľazy uloženej nad 
chvostom)
- drobné zúbky po okrajoch zobáka 
- krídla a končatiny prispôsobené podľa spôsobu získavania potravy a pohybu

+ Učebnica str.74-76- vymenovať vodných vtákov, napísať stručné poznámky o:
a) Kačica divá
b) Labuť hrbozobá
c)Bocian

ÚLOHA 3
 ZOPAKOVANIE – Program Alf – Vodné bezstavovce a brehové rastliny

Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez hesla)- výber 
triedy – meno žiaka (bez hesla)

MATEMATIKA

Žiaci majú prácu na obdobie od 30. 3. 2020 do 4. 3 . 2020 zadanú – pokračovať v zadaných 
cvičeniach z minulých týždňov. Práca na doma: GEOMETRIA(súbor s názvom ZBIERKA ÚLOH 
PRE 5. ROČNÍK – str. 31 až 44).Dobrovoľné sú TESTY 1 až 5.V prípade potreby kontaktujte 
priamo učiteľa matematiky (ivanvopy@gmail.com).

ANGLICKÝ JAZYK -  skupina p.uč. Godálovej

strana 55/5a - prepísať 

strana 55/6 - frázy sa naučiť naspamäť

Pracovný zošit strana 42/3 - časti tela

ANGLICKÝ JAZYK – skupina p.uč. Vrábelovej
- pokračovanie k minulému jednoduchému času – sloveso TO BE (was, were) – žiaci sa 

naučia doplnkovú slovnú zásobu (je veľmi dôležitá!!!)

mailto:ivanvopy@gmail.com


- vypracujte pracovné listy nižšie – pomáhajte si tabuľkou (vyčasované sloveso TO BE 
(was, were) čo som poslala na edupage, resp. som to rozdávala v škole. Toto sloveso 
sa musíte naučiť časovať. Nevadí ak niektoré z cvičení nebudete vedieť, nič sa nedeje. 

Doplnková slovná zásoba k minulému času:

yesterday – včera                                    lastweek – minulý týždeň

lastMonday – minulý pondelok           lastweekend – minulý víkend

lastyear – minulý rok                             lastmonth – minulý mesiac

lastsummer – minulé leto                    a yearago – pred rokom

PAST SIMPLE – WAS/WERE

Zápor. Negative.

Doplň sloveso byť v minulom čase (was, were), skús preložiť.

She ____ at a birthday party yesterday.     _____________________________

They ____ at school on Monday.   ___________________________________

I ____ in New York lastyear.  _______________________________________

We ____ at homeyesterday.  _______________________________________

He ____ in Russiatwoyearsago.   ___________________________________

They ____ in theclassroom in themorning. ____________________________

Lucy ____ at thebutcherlastTuesday.  _______________________________

Peter ____ 11 lastmonth. __________________________________________

I ____ with Tom lastweekend.  ______________________________________

I was not = I wasn´t We were not = We weren´t

You were not = You weren´t

He was not = He wasn´t
She was not = She wasn´t
It was not = It wasn´t

They were not = They weren´t



She ____ in Tokyoyesterday.  _______________________________________

Sam and Jane ____ at thepoollastSaturday.  __________________________

OTÁZKA   Were / Was …?

Tvorímeprehodenímslovosledu.  

Kladnáveta:He was ill last week.   

Otázka:          Was he ill last week?Yes, he was. AleboNo, he wasn’t.

s opytovacímzámenom: what/ where/ when/ who/ why etc.

Wherewas he yesterday?    He was at school.   

Vytvortedialógypodľavzoru. Make dialogues, use the cues.

1 George/at school last week?  No.  he/ill?  Yes.

Was George at school last week? No, he wasn´t. Was he ill? Yes, he was.

2 Petra and Mark/at home last night? No. They/at the cinema? Yes.

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

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

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

3 you/on holiday last week? Yes. You/in Spain? No.

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

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

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

4 Zoe/at the sports centre on Monday? Yes. Her Brother/there too? 

No.........................................................................................................................................

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

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

5 Dominic/here/last week? No. he/on holiday? Yes.



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

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

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

Odpovedznaotázky. Kdesibol/a…? Where were you…

a) Where were you yesterday?  ………………………………………………………………………………..

b) Where were you last Saturday? ……………………………………………………………………………..

c) Where were you last summer? ………………………………………………………………………………

Doplňwas/ were or wasn´t / weren´t. Complete the text with 

“was/were/wasn’t/weren’t“! 

Hello! My name is Katie. Last summer ................................ very special for me. 

My brother and I .......................... at the summer camp in the south of France. It 

..................... the first camp for my brother because he went to one two years ago. We 

.......................... both very happy. There ........................ any other children from my school, 

but we made friends quickly. The weather ........................ lovely. It ....................... sunny and 

warm. We had a great time.

Doplňwas/ were or wasn´t / weren´tFill in Dominic´s email with was/ were or wasn´t / 

weren´t.

Hi Patrick,

I ............ on holiday last week with my parents. We ........ in Croatia. We ........... in a hotel. We 

........... in an apartment in a small town near Split. The apartment ........... very good.  It 

.......... next to the beach, but the beach ......... very far, and there ............. a swimming pool at 

the apartment.  

There ............... some boys and girls in the other apartments, too, so that ........... fun. They 

............ from Britain. They were from Germany and Hungary. One boy ............... from 

Slovakia.



The weather ................. very good for the first two days, but after that it ................ great. We 

........... there for ten days.  And how are you? Hope you´re OK. Were you at home last week? 

Dominic.

Pravda alebolož? Nepravdivévetyoprav. Are the statements true or false? Correct the false 

ones.

1 Dominic was on holiday with his friends.

2 They were in an apartment.

3 The apartment was in Split.

4 It was a long way from the beach.

5 There was a swimming pool at the apartment.

6 All the people in other apartments were from Croatia.

7 The weather was bad for five days.

8 Dominic was in Croatia for two weeks.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Literárna výchova:

  Tematický celok:  Povesti 

Poznámky k povestiam som vám poslala minulý týždeň. ( Prepíšte si ich do zošitov 
z literatúry, prípadne vytlačte a nalepte. Viem, že nie každý má doma tlačiareň.) 

Prečítajte si z učebnice  LV  posledné dve ukážky povestí:  
↓
A/ Kôň so zelenou hrivou( miestna povesť od  Márie Ďuríčkovej) - str. 102 – 104

Po prečítaní ukážkyvypracovať cvičenie z učebnice LV str. 104/ cvičenie 2 – 
stavba povesti – úvod = opis vodníka, jeho záľuba, 
                            jadro = lapanie vodníka, služba u krčmára, vyslobodenie  
                                         vodníka 
                            záver = odmena paholkovi (sluhovi), trest krčmárovi

Z pracovného zošita Hravá literatúra str. 53/ cvičenia: 1, 2,3, 4
str.54/ cvičenia: 5, 6.



           B/ Tri zlaté ruže( heraldická povesť od Antona Habovštiaka) – str. 105 – 107 

Po prečítaní ukážkyvypracovať cvičenia z pracovného zošita Hravá literatúra 
str. 54/ cvičenie 1, str. 55/ cvičenie 2, 3, 4, 5, 6.

Jazyková zložka: 

Téma: Opis 

Minulý týždeň sme si napísali, čo je opis aj aké druhy opisu poznáme.    

V učebnici ste si mali prečítať opis ježka– text: Jež tmavý – učebnica SJ str. 91. 

Potom ste si vypracovali priložený pracovný list – Vrabec domový. 

Teraz máte na výber 2 témy:

1. Napíš opis svojho domáceho miláčika - zvieratka, ktoré chováte doma alebo máte 
radi. Môžete si vybrať aj jedno zo zvierat na obrázku v učebnici SJ str. 92 ( sú 
tam 4 fotografie)

2. Napíš svoj režim dňa v týchto dňoch- čo robíš od pondelka do piatku ( ako tráviš 
čas s rodičmi, súrodencami, čomu sa spolu venujete.... )

SJ 5   Podstatné mená – opakovanie  

1. Slová v zátvorkách napíš v správnom tvare:

Mojich (kamarát) sa nemusíš báť. Bol som u svojej (teta) a raňajkoval som vynikajúce 
(palacinky s ovocie). Potom som odišiel do (mesto). Budeš dobrým (otec). Sestra zložila 
záverečné (skúška) z anglický (jazyk). Mnoho (človek) sa dnes vybralo do (príroda), 
pretože je slnečný deň.

2. Z uvedených slov vytvor vety, použiť musíš všetky slová v riadku 
a môžeš ich skloňovať a časovať.

a/ televízor, veľký, kupovať, dnes, strýko
b/ jablko, záhrada, zelené, padnúť, včera
c/ šťastie, úsmev, prežiť, niekedy

3. Urč vzor podstatných mien:
a/ v rozprávkových knihách ......................b/ v matkinom náručí ................................
c/ múdri muži .................................                   d/ v starej lavici .........................................
e/ z deravej strechy ...................................  f/ v zrkadle .................................................
g/ chutné koláče .........................................  h/ kúpali sa v mori .....................................
i/ o našom jazyku ....................................... j/ zostalo to v mojej pamäti........................



4. Ktoré slovo do radu podstatných mien nepatrí, vysvetli prečo:

a/ more, šťastie, zrkadlo, mača, žena, oko     b/ čaša, kvet, podlaha, pamäť, plť, lipa
c/ klobúk, objav, úsmev, obraz, prsteň, lep       d/ lyžica, opica, fľaša, psíča, lavica

5. Doplňte chýbajúce pádové prípony:

So   sestr_ _  sme sa nedávno rozprávali, aké darček_  dáme rodičom. Na pláž_  sa hrali  
det_.  Udrela som sa do hlav_ a veľmi to bolelo. Veľa problém_ _  pramení  z  nedostatku 
rozumu. Boli sme v bezpeč_ , ale vln_  boli stále vysoké. Výletníc_  na  mor_  si niekedy 
užijú strach.

6. Pospájaj tie slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru  v strede obrázka

7. Z vety vyber  podstatné mená a urč ich gramatické kategórie:

Mama s otcom hľadali miesto na pláži, kde by boli ich deti v bezpečí.

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

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

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

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

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

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

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

Keď si s niečím nebudete vedieť poradiť, netrápte sa! Vrátime sa k tomu.

Želám Vám všetkým veľa zdravia a pohody!   Teším sa na Vás!  

mušleo fľaši

  obrázky
s čajkami

o kožuchu

na tabuli vzor žena

s konzervou

po pláži

o reklame



DEJEPIS

Kontrolný test  Otestujte svoje vedomosti

1. Ktorý materiál prví ľudia v dobe kamennej nepoužívali?

a) kosti

b) kameň

c) železo

d) drevo

2. Ktoré obe pomenovania sa spájajú s prvými ľudmi?

a) lovci a poľovníci

b) zberači a roľníci

c) zberači a poľovníci

d) lovci a zberači

3. Ktoré slovo do radu nepatrí?

a) hlina

b) drevo

c) nádoba

d) keramika

4. Ktoré slovo do radu nepatrí?

a) jaskyňa

b) hradisko

c) dedina

d) mesto

5. Ktoré slovo do radu nepatrí?

a) mince

b) trhy

c) hradby

d) obchod

6. Aký bol historický vývoj dopravy?

a) koňmi, železničná, lodná, automobilová  

b) koňmi, lodná, automobilová, železničná  

c) koňmi, lodná, železničná, automobilová

d) koňmi, železničná, automobilová, lodná

7. V ktorých oboch druhoch dopravy sa využívala para?

a) železničnej a automobilovej



b) lodnej a automobilovej

c) leteckej a lodnej

d) železničnej a lodnej

8. Ktoré slovo do radu nepatrí?

a) ponorka

b) plachetnica

c) parník

d) helikoptéra

9. V akom vývojom poradí ľudstvo využívalo jednotlivé energie?

a) parnú, atómovú, elektrickú

b) elektrickú, parnú, atómovú

c) parnú, elektrickú, atómovú

d) atómovú, parnú, elektrickú

10. V ktorom období sa sťahovali celé národy Ázie a Európy – veľké sťahovanie národov?

a) v 7.st. – 3.st. pred našim letopočtom

b) v 2.st. – 6.st. nášho letopočtu

c) v 3. – 7.storočí nášho letopočtu

d) v 6. – 10.storočí nášho letopočtu

Správne odpovede v budúcom zadaní úloh

TECHNIKA

Nástroje a postup práce pri zhotovení ľubovoľného výrobku – zápis do poznámok

Úloha na celý apríl

GEOGRAFIA

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
Doplň:

(Slovensko sa nachádza v ....................................... podnebnom pásme, striedajú sa tu 4 ročné 

obdobia)

PODNEBNÉ PÁSMA NA ZEMI

 Pomôže ti učebnica - strana 56 

P.S. Dúfam, že ste všetci zdraví. Teším sa na vás ! 

HUDOVNÁ VÝCHOVA
- Vyberte si jedného speváka alebo speváčku populárnej hudby a urobte 

referát alebo projekt

NÁBOŽENSTVO, TELESNÁ VÝCHOVA

- pozrieť si doplnkové štúdium

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Téma - Jarná lúka

Formát- A4 (môže byť biely , alebo farebný výkres, môžete na výkres nalepiť novinový papier, ale len 
čierno-biely, alebo kartón (aj hnedý))



TECHNIKA - koláž

Z farebného papiera si vystrihnite 3 kolieska rôznych farieb a veľkosti, ktoré nalepíte na seba.

Takýchto kvietkov si urobíte 6-7 kusov. (tie kolieska predstavujú zjednodušené kvietky)

Kvietky si esteticky rozmiestnite na výkres, nalepíte a pastelkou dokreslíte stonky kvietka, poprípade 
naznačíte trávu na lúke.

Ako pomôcka vám poslúži táto ukážka. Ocením vlastnú farebnú kombináciu, nekopírujte.

Prajem Vám príjemné Veľkonočné sviatky. 

INFORMATIKA

Výstupné zariadenia:
Výstupné zariadenie alebo výstupná jednotka vo výpočtovej 
technike je periférne zariadenie (hardvér) počítača, ktoré umožňuje 
výstup dát alebo signálov z počítača vo forme zrozumiteľnej človeku ako sú napr. 
obrazová, textová alebo zvuková informácia alebo v inej forme za účelom ich 
ďalšieho spracovania alebo využitia pre riadenie ďalších k počítaču pripojených 
zariadení (ako je napríklad paralelný interface s obvodom Intel 8255, ktorý v starších 
počítačoch umožňoval napríklad ukladanie dát na magnetofón).
Počítač naopak dostáva informácie a príkazy od človeka alebo iných technických 
zariadení pomocou vstupných zariadení. Niektoré zariadenia sú kombinované, 
teda vstupno-výstupné zariadenia.
Typickým príkladom výstupných zariadení je:

 počítačový monitor (displej),
 projektor,
 tlačiareň,
 počítačové reproduktory,
 slúchadlá,

https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDpo%C4%8Dtov%C3%A1_technika
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDpo%C4%8Dtov%C3%A1_technika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rne_zariadenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hardv%C3%A9r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%BD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ta
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1l
https://sk.wikipedia.org/wiki/Paraleln%C3%BD_port
https://sk.wikipedia.org/wiki/Interfejs
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Intel_8255&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetof%C3%B3n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vstupn%C3%A9_zariadenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vstupno-v%C3%BDstupn%C3%A9_zariadenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Monitor_(displej)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Projektor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tla%C4%8Diare%C5%88_(hardv%C3%A9r)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9_reproduktory
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sl%C3%BAchadl%C3%A1&action=edit&redlink=1

