
Milí piataci!

Je tu obdobie najväčšieho kresťanského  sviatku v roku- obdobie Veľkej noci, preto vás 
chcem poprosiť, aby ste tento čas venovali rodičom, svojím súrodencom a ak sa vám dá 
spojili sa online so svojimi starými rodičmi. Venujte im svoj čas, nevenujte ho hraním na 
PC, skúste ho aktívne využiť na niečo oveľa dôležitejšie- prejaviť lásku svojím blízkym.

Zo srdca vám a vašim rodinám želám  príjemné veľkonočné sviatky!

Vaša triedna pani učiteľka 

PS: Zároveň pani asistentka Ing.Knoblochová vám praje pekné veľkonočné sviatky 
a keby ste niečo potrebovali poradiť alebo s niečím pomôcť píšte jej na mail 
henrieta.knoblochova@post.sk, alebo jej napíšte správu cez edupage.

ROZPIS UČIVA Z PREDMETOV MÁTE OD 6.4.2020-17.4.2020

BIOLÓGIA 

ÚLOHA 1 Poznámky do zošita   VODNÉ CICAVCE

Základná charakteristika:
- žijú v riekach, jazerách, rybníkoch, vodných priehradách
- sú dokonale prispôsobené životu vo vode:
  1. lesklá, hustá a nepremokavá srsť (chráni pred chladom)
  2. silný chvost (slúži ako veslo a kormidlo)
  3. plávacie blany (umožňujú dobré plávanie)

VYDRA RIEČNA
- žije v čistých vodách, kde je dostatok potravy a úkrytov
- mäsožravá (raky, hmyz, drobné ryby)
- zákonom chránená

       
ONDATRA PIŽMOVÁ

- má dĺžku asi 40 cm
- z bokov sploštený chvost, pokrytý šupinami
- dobre pláva a potápa sa
- živí sa rastlinnou potravou
- zákonom chránená

BOBOR VODNÝ

-veľké hlodavé zuby, ktoré stále dorastajú, obrusuje si ich pri obhrýzaní kmeňov stromov
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-živí sa rastlinnou potravou, žije v kolóniách

-stavia si hrádze, je zákonom chránený

ÚLOHA 2 Vytvoriť 5 potravových reťazcov vodných organizmov

ÚLOHA 3 Zopakovať  si  tematický celok voda a okolie, dokončiť úlohy ktoré ste nestihli

ONLINE HODINA  (hodina je dobrovoľná)

STREDA 8.4.2020 13:00

MATEMATIKA

Práca na obdobie od 6. 4. 2020 do 17. 4 . 2020 – malá papierová knižka, ktorú máte všetci 
doma ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY PRE 5. ROČNÍK ZŠ – strana 46 cvičenia 1 až 
6.V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa matematiky (ivanvopy@gmail.com).

Trojuholníky ste už rysovali aj na prvom stupni, preto to nebude pre vás problém, ak však 
niekto zabudol postup, pripomeniem vám ho.

Ak je v zadaní „Narysujte ľubovoľný trojuholník“, vtedy stačí jedným pravítkom (netreba 
použiť kružidlo) narysovať hocijaký trojuholník.

Ak sú však zadané rozmery strán, vtedy treba použiť aj kružidlo. Uvediem príklad:

Narysujte trojuholník ABC, a = 6 cm, b = 5 cm, c = 7 cm.

Začnite vždy náčrtom, kde si označíte všetko, čo je zadané. Náčrty sa robia preto, aby ste 
videli, kde sú jednotlivé strany, aby sa vám nestalo, že chybne zapichnete kružidlo.POZOR– 
v trojuholníku platí, že strana a leží oproti vrcholu A, strana b leží oproti vrcholu B a strana c 
leží oproti vrcholu C.
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1. Narysujeme stranu c, teda úsečku |AB| = 7 cm. Pokojne môžete začať aj inou stranou, ale 
väčšina z vás zrejme začne práve úsečkou AB. 

2. Potom do kružidla treba zobrať rozmer stranya, teda úsečky |BC| = 6 cm, kružidlo 
zapichneme do bodu B a urobíme oblúk. Oblúk by mal byť dostatočne veľký.

3. Zoberieme do kružidla rozmer tretej strany b, teda úsečky |AC| = 5 cm, kružidlo 
zapichneme do bodu A a urobíme oblúk. Oblúky sa musia preťať. Ak sa tak nestane treba ich 
predĺžiť. 

4. Tam kde sa oblúky pretnú, tam je bod C.

5. Nakoniec zoberieme pravítko a spojíme vzniknutý bod C s bodmi A a B, čím sme 
narysovali trojuholník ABC.

Dôležité upozornenie (napíšte si aj do zošita): Trojuholník sa dá narysovať len vtedy, ak 
súčet dĺžok dvoch kratších strán je väčší ako dĺžka najdlhšej strany. Toto sa volá 
trojuholníková nerovnosť.   (budete to potrebovať pri cvičení 6)

Želám vám aj vašim rodinám príjemné veľkonočné sviatky.



GEOGRAGIA

Ahojte srdiečka!

Dúfam, že ste všetci zdraví. Na tento týždeň Vám nové učivo nepošlem, pretože je dôležité aj 
opakovanie toho starého . V učebnici na strane 78-79 sú otázky na zopakovanie učiva (od č. 
1-13).

Minulý týždeň som Vám dala aj bonusové úlohy (dobrovoľné). Vypracované mi ich môžete 
poslať na johankafabova@gmail.com  samozrejme, ak chcete, aby som ich ohodnotila. 
Samozrejme, ak máte otázky ohľadom učiva, napíšte mi, potešíte ma.  Na ďalší týždeň Vám 
do edupage pošlem správne odpovede.

Posielam ešte  video: Polárny svet (na rozšírenie vedomostí)

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Jazyková zložka

Múdra hlavička pre šikovných piatakov 

1. Z dvojice slov zakrúžkuj spisovné slovo:

pečiatka – razítko, hojdačka – húpačka, kukátko – priezor, pleveľ – burina, dojča – kojenec, 

čípok – čapík, rožok – rohlík, kelímok – téglik, prádlo – bielizeň, horúčka – teplota 

2. Priraď správne k frazeologizmu jeho vysvetlenie:

a/ mať mlieko na brade – o veci je rozhodnuté

b/ kúpiť niečo za babku – prenáhliť sa, povedať hlúposť

c/ streliť capa – všetko by rozdal, je veľký dobrák

d/ čo na srdci, to na jazyku – byť veľmi mladý, neskúsený

e/ dal by aj poslednú košeľu – kúpiť to veľmi lacno

f/ kocky sú hodené  - je pravdovravný, úprimný 

3. Hra na učiteľa. Zahraj sa na učiteľa/učiteľku, vezmi si farebné pero a oprav  

v texte pravopisné chyby. 

Pred pokladnicov stoja záujemcovia o lístki na koncert.  V programe sú uvedené mena 

hudobníkou. Po klaviristovi vistúpy huslista violončelista. Medzi sólistami operi sú 

známe mena, napríklat tenorista  peter  dvorský. Organizátorikoncertouprezívajú 

pocyti radosti. Kto by sa netešil z úcasti známych tvarí? V prítmí sáli vidieť natšené 
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oči divákou. Na konci koncertu patrí potlesk aj dirigenťovi. Zo sólistami sa divácy 

lúčia kyticami kvetou. Ludia sa roschádzajú na sídliska a do bitov. Predo dvermi ich 

výtajú ich verní miláčikovia. 

4. Doplňovačka – Doplň do viet správny tvar podstatného menaoko, ucho v pluráli.  

a/ Plávajú v polievke. Mastné .................................... . 

b/ Každý z nás ich má inej farby. Modré, zelené, hnedé alebo čierne ...................... . 

c/ Počúvame nimi, sú na hlave. ........................... . 

d/ Na kuchynskom hrnci bývajú pevné ........................................ . 

5. Vypíš z textu podstatné mená a zaraď ich podľa vzorov.

Na hrádzi bolo v nedeľu veľa cyklistov a korčuliarov. Svetlo na schodišti svietilo celú 

noc. Inštruktor mi podal kľúče od auta. V jadrách orechov a mandlí sa vyskytujú 

bielkoviny a tuky. Vnúčatá pozorne počúvali babičkino rozprávanie. Traktoristi 

poorali neďaleké pole. Na zemi sme objavili stopy divých zvierat. Celý kraj 

zahaľovala tma ako vo vreci. Na tvári sa jej odrážala radosť. Do cieľa dobehli prví. 

Zvonku bolo počuť hlasné trúbenie. 

chlap: ...............................................................................................................................

hrdina: .............................................................................................................................

dub: ..................................................................................................................................

stroj: .................................................................................................................................

žena: .................................................................................................................................

ulica: .................................................................................................................................

dlaň: ..................................................................................................................................

kosť: .................................................................................................................................

mesto: ...............................................................................................................................

srdce: ................................................................................................................................

vysvedčenie: .....................................................................................................................

dievča: ..............................................................................................................................

6. Niektoré rodiny zachovávajú milú tradíciu – písanie veľkonočných pohľadníc, 

iné posielajú radšej SMS. Adam síce pohľadnicu napísal, ale pri jej písaní narobil 

množstvo chýb. 



Odhaľte ich a opravte.
Adamova  pohľadnica

        
     
     

   
 

Príjemne prežité veľkonočné 
sviatkijary v kruhu blízkých a veľa 
vodi s fliaš polievačou   

   
               Ti želá  Ema Kováčová  
  Tvoj Adam  J. Matušku 2330  
  955 01  Topoľčany

   
        

Máte radi veľkonočné sviatky?Tento rok ich strávime doma, v kruhu najbližšej rodiny.

Napíšte pohľadnicu/ text SMS  k blížiacim sa sviatkom pre svoju vzdialenejšiu rodinu, 

kamarátov, spolužiakov, s ktorými sa teraz nemôžete osobne stretnúť. Môžete pridať aj 

ilustráciu ( vajíčko, zajačik, baranček, jarné kvietky ..... )

Moja pohľadnica / moja SMS  - text

        
     
     

   
   
   
  _____________  
  _____________  
  _____________

   
        
. 

Práca s učebnicou  SJ 

Prečítajte si text na str. 93 Je to úryvok z knižky Jely Mlčochovej  - Adrianin prvý prípad. 

Po prečítaní si všimnite hrubo zvýraznené slová. Viete, aké sú to slová, lepšie povedané 
slovné druhy?  



Sú to prídavné mená. Pozrime sa na ne bližšie.

Poznámky si napíšte do zošita

Sú to plnovýznamové ohybné slová, ktoré  pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, vecí 
a javov. S podstatným menom zhodujú v rode, čísle a páde.
 Pýtame sa na ne otázkami: aký/ aká/ aké?, ktorý/ktorá/ktoré? čí/čia/čie? Podľa toho, o aký  
druh prídavného mena ide. 

Prídavné mená delíme na: 

1. akostné 
2. vzťahové 
3. privlastňovacie 

Akostné prídavné mená→ sú neodvodené a pomenúvajú akosť alebo kvalitu.
 môžeme ich stupňovať ( napr. milý – milší – najmilší, dobrý – lepší – najlepší ....)
 môžeme k nim utvoriť prídavné mená s opačným významom – antonymá ( napr.   

malý – veľký, usilovný – lenivý, pekný – škaredý ....)
 pýtame sa na ne otázkou → aký? aká? aké? 
 patria k nim aj pomenovania farieb ( napr. modrý, biely, zelený ....)

Vzťahové prídavné mená→ sú vždy odvodené. ( napr. písací, pudingový, fazuľová., 
nočný, jablkové .....)

 nemôžeme ich stupňovať ( napr. zubný ... zubnejší, najzubnejší ... neexistuje, je len 
zubný, zubná, zubné.... lekár, kefka, kazy ...) 

 nemôžeme k nim utvoriť prídavné mená s opačným významom – antonymá

Privlastňovacie prídavné mená→ tvoria sa od osobných a zvieracích mien 
( napr. susedov pes, mačkina srsť , Ferkovo autíčko...)

 nemôžeme ich stupňovať  
 nemôžeme k nim utvoriť prídavné mená s opačným významom – antonymá

 pýtame sa na ne otázkou →čí? čia? čie? ( teda → čí pes? susedov .., čia srsť?  
                                                                     mačkina... čie auto?  Ferkovo ....)



do tohto druhu  patria aj zvieracie prídavné mená, ktorými privlastňujeme buď 
celému zvieraciemu duhu( líščí chvost) , alebo iba jednému zvieraťu ( líškin 
chvost) .

Skloňovanie prídavných mien

Prídavné mená sú ohybný slovný druh, ohýbame ich skloňovaním. Skloňujeme ich 
podľa vzorov: pekný, cudzí, páví, matkin a otcov. 

Poznámka: Jednotlivým vzorom sa budeme venovať o dva týždne. 

Literárna výchova

Opakovanie TC – Povesti 

Vráťte sa k ukážkam povestí, ktoré ste si ešte neprečítali. Z prac. zošita Hravá 
literatúra 5 si urobte str. 56 – 57→ Opakovanie – test  ( 10 otázok z TC Povesti)

Potešilo by ma, keby ste mi tento týždeň poslali vaše práce - opisydomáceho 
miláčika – zvieratka alebo váš režim dňa v týchto dňoch - čo robíš od pondelka do 
piatku( ako tráviš čas s rodičmi, súrodencami, čomu sa spolu venujete .... kto, čo vám 
teraz  najviac chýba...) mailom na adresu →sedmiriam6.a@gmail.com

Ak by niekto chcel, môže urobiť prezentáciu/ projekt na tému -
 Povesti z nášho regiónualebo Hrady a zámky nášho kraja.

Informácie môžete hľadať napríklad na stránkach:
          http:// www.slovakia.eu.sk /hrady-a-zamky.html 
          http:// www.zamky.sk
Jednotka vás neminie!                    

Prajem Vám všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov 
v kruhu najbližších, veľa zdravíčka, pohody a slnečných dní. 

ETICKÝ VÝCHOVA

Milí piataci, vašou úlohou bude napísať rozprávku, alebo príbeh, kde hlavnou postavou

bude COROŠ (postavička pomenovaná podľa korona vírusu). Ako každá rozprávka končí 
šťastne, aj tá vaša by mala mať šťastný koniec. Ostatné postavičky si pomenujte sami.

Dbajte o to, aby rozprávka, alebo príbeh mali zmysel. Poteším sa aj ilustrácii.
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Rozsah vašej práce má byť najmenej na formát A5 (polovička A4)

Úlohu máte zadanú do 17.4.2020

Prajem vám aj vaším rodinám, krásne, pokojné a napriek všetkému radostné sviatky.

p.uč. Kopencová

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Čo vidíš? – kresba z predstavy

Čo si dokážete predstaviť, keď vidíte len čiary alebo nejaký tvar na kúsku 
papiera?

Prevedenie.
Deti, doplňte  tvar  v každom štvorci podľa  vlastnej fantázie.
Vzniknutý obrázok vyfarbíte. Prekreslite si  "tabuľku" na výkres.
Použite A4 výkres, ceruzku, 
pastelky, čiernu tenkú fixku.
Úlohu máte do 17.4.2020 

Prajem vám, aj vaším rodinám, 
krásne, pokojné a radostné  sviatky .
p.uč. Kopencová
 

HUDOBNÁ VÝCHOVA

- dokončiť projekt a poslať ho mailom na gallasova.j@centrum.sk
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INFORMATIKA

Monitory môžeme posudzovať podľa niekoľkých kritérií:

- Podľa farebnosti rozoznávame monitory:

·         monochromatické ( čierno-zelené , čierno-biele, čierno-oranžové) Používajú sa napr. 
pri veľkých termináloch. Najpoužívanejšie grafické karty k týmto monitorom sú tzv. MGA a 
CGA karty.

·         farebné – (RGB) – farba zvyšuje estetickú úroveň výstupu, ale zároveň aj nároky na 
pamäť, a tým aj na cenu.  

- Podľa veľkosti obrazovky: 

veľkosť monitora udáva uhlopriečka meraná v palcoch 14", 15": V grafickom režime sú 
vhodné pre rozlíšenie 800 x 600 bodov. 17": Vhodné pre rozlíšenie 1024 x 768 bodov až 1280 
x 1024 bodov. 19" - 21":pre prácu s náročnými grafickými aplikáciami. Vhodné pre rozlíšenie 
1280 x 1028 až 1600 x 1200 bodov.

- Podľa zobrazovanej informácie:

·         alfanumerické - vedia zobraziť iba písmená, číslice a iné znaky kódu ASCII.. (Vo 
výpočtových strediskách)

·         grafické - ak má byť výstupom z počítača obrázok, animácia.

DEJEPIS

Správne odpovede z kontrolného testu: 1.c, 2.d, 3.b, 4.a, 5.c, 6.c, 7.d, 8.d, 9.c, 10.c

Hodnotenie testu: 10-9 správnych odpovedí = 1, 8-7=2, 6-5=3, 4-3=4, 2-0=5

Nová učebná látka – Tematický celok Človek a komunikácia

Pamäť ľudstva, zapísaná myšlienka sa zachovala str. 62-63

Práca s učebnicou a textom, doplniť do zošita za pomlčkou

Kde vznikali prvé písma –

Čo ľudia zapisovali ako prvé, prvé zápisy – 

Kde vzniklo klinové písmo – 

hieroglyfy – 



TECHNICKÁ VÝCHOVA

Úloha na celý apríl – navrhni výrobok (šperk), vytvor náčrt jednoduchého výrobku, vyber 

technické materiály a nástroje na zhotovenie výrobku. Zhotov navrhnutý výrobok


