
ZADANIA 5.A - 17.1 - 21.1.2022 

 

SJL  

Ahojte, piataci! 

GRAMATIKA:  

Pondelok 17.1. – učebnica strana 47/ článok Mikuláš:  

Píšete do cvičení: Vypíš 6 podstatných mien mužského rodu z článku a urč pád a vzor – každé 

slovo na jeden riadok. (v stredu skontrolujeme) 

Streda 19.1. – učebnica strana 64/ Drozd – báseň.  

Opäť píšete do cvičení: Prečítať báseň a vypísať podstatné mená ženského rodu a určiť pád a 

vzor. (vo štvrtok skontrolujeme) 

Štvrtok 20.1. – Do cvičení: Učebnica strana 80/10 – opísať cvičenie a slová v zátvorke farebne 

(zeleným) napísať správne.  

Všetci sa naučiť poučky o vzoroch podstatných mien. 

 

 

LITERATÚRA: 

Na utorok (18.1.) si prečítate ukážku na strane 57/ Milan Rúfus: Pamodaj šťastia – 

porozmýšľajte, aký rým je použitý v básni a ktoré hlavné postavy tam účinkujú. Budeme pracovať 

s ukážkou na hodine. 

Na piatok 21.1. – Napíšte  dve krátke básne:  4 verše na združený rým  

                                                                          4 verše na striedavý rým 

 

 

Ďakujem! 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

Pondelok 17.01.2022 

Kontrola dú 

Riešenie úloh Učebnica: 

99/9, 10 

102/10 

Nové učivo: Písomné násobenie prirodzených čísel 104/Príklad 7 

103/Úloha 29, 104/Úloha 30, 31, 32, 

Domáca úloha: 104/33, 34 

 

Utorok 18.01.2022 

Kontrola dú 

Riešenie úloh Učebnica: 

105/Úloha 35, 36, 37 

Cvičenia: 107/1, 108/2,3 

Domáca úloha: 108/3,4 

 

 

Streda 19.01.2022 

Kontrola dú 

Písomné násobenie dvojciferného čísla dvojciferným 

106/Príklad 9 

106/Úloha 40, 41, 42 

108/10 a – f 

Domáca úloha: 108/10 g – j 

 

 

 



Štvrtok 20.01.2022 

Kontrola dú 

108/4, 5 

Písomné násobenie trojciferného čísla jednociferným 

108/6 

Domáca úloha 108/7, 8 

 

Piatok 21.01.2022 

Kontrola dú 

108/9,, 10 

Písomné násobenie trojciferného čísla dvojciferným 

107/Príklad 9 

107/Úloha 44, 45, 46 

108/15 a – f 

Domáca úloha 108/15 g - 1 

 

 

DEJEPIS 

Na hodine v stredu budem skúšať posledné tri učivá. Žiaci, ktorí si potrebujú opraviť známku, sa 

môžu v stredu na online hodine prihlásiť. Každý žiak si pripraví na túto hodinu 5 otázok z 

posledných troch učív, ktoré položia odpovedajúcim spolužiakom. 

Na hodine v piatok, budeme preberať nasledovné učivo. Poznámky si prepíšte do zošitov. 

Ľudia v pohybe 

Ľudia sa v minulosti presúvali. Príčiny:  

• zvedavosť 

• hľadanie potravy 

• hľadanie miesta na bývanie 

• obchodovanie 

• hľadanie práce 

• útek pred nepriateľom 



3.-7. storočie – Sťahovanie národov, príchod Slovanov na naše územie.  

Vikingovia – hľadali nové územia – plavili sa. 

1492 – Krištof Kolumbus objavil Ameriku.   

Osídľovanie Európanov v Afrike asi pred 200 rokmi → vznik kolónií (krajiny ovládané a 

využívané cudzím štátom) → otroci a lacná pracovná sila. 

Nelson Mandela – boj za slobodu a zrovnoprávnenie obyvateľov JAR.  

Mary Kingsleyová – žiadala lepšie zaobchádzanie s africkými domorodcami.  

 

GEOGRAFIA 

Milí žiaci, napíšete si poznámky nového učiva -  Oceány a moria 

 

Svetový oceán : všetky oceány 

Podľa veľkosti :  Tichý oceán 

Atlantický oceán 

Indický oceán  

Severný ľadový oceán 

 

Záliv : zarezávanie mora do pevniny (Perzský záliv , Mexický záliv) 

 

Prieliv : oddeľuje dve pevniny a spája dve moria, vytvorila ho príroda (Gibraltársky prieliv, 

Drakov prieliv) 

 

Prieplav : Oddeľuje dve pevniny a spája dve moria, vytvoril ho človek (Panamský prieplav) 

 

Príboj : narážanie vĺn na pobrežie 

 

Morské prúdy :  mohutné prúdy vody 

A) studený morský prúd 

                           B)  teplý morský prúd 



 

 

Dno oceánov je tvorené : pevninový svah –šelf, pevninový svah, oceánska panva, hlbokomorská 

priekopa,    

                                         oceánsky chrbát 

 

 

 

 

Piatok: Milí žiaci, napíšete si poznámky nového učiva -  Ľadovce 

 

 

Poznáme : 1, Pevninový ľadovec 

2, Horský ľadovec 

 

Pevninový ľadovec : hrubý až 3 km ( Grónsko, Antarktída ) 

 

 

Horský ľadovec : tvoria sa v pohoriach, nad snežnou čiarou 

 

 



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

 

 

Napíšte si ešte jeden nadpis nového učiva : Pôdy 

 

Delíme podľa  

1, štruktúry ( čo obsahujú ) :                    -    kamenisté : obsahuje veľa kameňov 

- ílovité : málo úrodná pôda 

- piesočnatá : obsahuje piesok 
- hlinitá : úrodná pôda 

 

2, farby :  černozem ( obsahuje humus, najúrodnejšia pôda ) 

                  hnedozem 

                  červenozem 

                  žltozem 

      gaštanová pôda 

      

 

AJ         

      

Pondelok: 

• Učebnica str. 57 - Opakovanie 

Utorok: 

• Pracovný zošit str. 43 

Streda: 

•  Opakovanie – gramatika pracovný zošit str. 115 

Štvrtok: 

• Rozšírenie slovnej zásoby – pracovný zošit str. 102 

 

 



Cvičenia:  

 

1.Pozrite si obrázok. Tvorte dialógy o meste. 

Príklad:    Is there a cinema?  

                  Yes, there is.  

1. two banks  

2. a museum 

3. a swimming pool 

4. a chuch 

5. two cafes 

6. two supermarkets 

 

2.Znova si pozrite obrázok a doplň správnu predložku: 

 opposite, behind, between, next to, in front of 

 

7. The supermarket is ........................ the park. 

8. The hospital is ..............................the supermarket. 

9. The cinema is ......................the post office and the café. 

10. The church is ...........................the café. 

11. There´s a bus stop ....................... the cinema. 

12. The cinema is .............................. the post office. 

13. The station is .........................the  museum. 

14. The hotel is............................the hospital.  



 

 

Pre istotu posielam link na slovíčka zo 4. lekcie ak niekto nemá: 

https://www.macmillan.sk/images/slovnicky/sl-motivate1.pdf 

 

 

• Tu sa dajú stiahnuť všetky alebo sú ofotené nižšie ☺ 

 

 

 

https://www.macmillan.sk/images/slovnicky/sl-motivate1.pdf


 



 

 

BIOLÓGIA  

 

Utorok 18.1. 

Prečítať si učivo Voda a jej okolie v učebnici na s.54, 55. 

Poznámky: 

 

ŽIVOT VO VODE A NA BREHU 

VODA A JEJ OKOLIE 

Vo vode vznikol život pred miliardami rokov. 

V prírode sa vyskytuje voda: KVAPALNÁ ( dážď, moria, rieky), PLYNNÁ ( vodná para), 

TUHÁ ( sneh, ľad). 

Vo vode sa rozpúšťajú plyny KYSLÍK ( na dýchanie ) a OXID UHLIČITÝ ( rastliny ho 

potrebujú na fotosyntézu). Dostatok kyslíka je len v čistej vode. 

Podľa obsahu solí – slaná voda – moria, oceány; sladká voda –  rieky, potoky, jazerá... 

Voda v prírode je v neustálom pohybe (vyparovanie, oblaky, skvapalňovanie, zrážky) – 

hovoríme o kolobehu vody. 

STOJATÉ VODY - jazerá, rybníky, močiare, vodné nádrže. 

Na dne žijú baktérie, bahenník škľabky 

Vo vode sa vznášajú riasy, pláva hmyz a ryby 

Na brehu hniezdia vtáky. 

TEČÚCE VODY - bystriny, potoky, rieky, kanály 

Rýchlo tečúca voda je čistá, studená s dostatkom kyslíka. 

 

 

Štvrtok 20.1. 

Vodné rastliny – prečítať si učebnicu s.57,58 

 

 

 



VODNÉ RASTLINY 

Význam: sú zdrojom výživy pre vodné živočíchy a produkujú kyslík 

Planktón: 

• Skupina veľmi malých vo vode žijúcich organizmov, sú potravou pre menšie živočíchy  

Riasy: 

• Majú jednoduchú stavbu 

• Obsahujú zelené farbivo – CHLOROFYL, prebieha v nich fotosyntéza,  

 

 

• červenoočko:  

• Telo tvorí jedna bunka 

• Pohyb pomocou bičíka 

• závitnicovka:  

• Mnohobunková riasa, tvorí dlhé vlákna 

• žabí vlas:  

• Mnohobunková riasa 

• váľač gúľavý:  

• Vytvára skupinu buniek - kolóniu  

 

 

Sinice: 

• Podobné riasam 

• Môžu žiť aj vo vlhkom prostredí (pôda, drevo) 

• Pri premnožení v stojatej vode tvoria „vodný kvet“ , môžu vyvolať kožné ochorenia 

 

 

Iné vodné rastliny: 

Žaburinka:  

• Pláva voľne na hladine  

Lekno: 



• Podzemok je má v bahne na dne, listy plávajú na hladine 

• Biele kvety  

Leknica:  

• Žlté kvety  

 

 

• PZ s.26, 27, 28 

 


