
BIO, 5.B 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Vodné vtáky 74,75,76 39,40  prečítať + napísať 
poznámky  
(E – učebnica) 

Vodné cicavce + Vodný ekosytém 77,78 41,42 
Otestu ja str. 43 

 prečítať + napísať 
poznámky  
(E – učebnica 

 
 

MATEMATIKA, 5.B 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Násobenie a delenie spamäti do 100    --------------------- 2-12 (2.časť) - 
dokončiť 

 PL s teóriou 
vysvetlením 
a názornou ukážkou 
bude doručený do 
skupiny triedy 

Matematické operácie a zátvorky     --------------------- PZ 2.časť  s.13-14  

 
Násobenie a delenie spamäti do 100: http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-10/ 
 
Matematické operácie a zátvorky : 
https://www.youtube.com/watch?v=nn1jWRnaIS0 
https://youtu.be/wcmqIQiFQdM 
 

SLOVENSKÝ JAZYK  5.B 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

PLAGÁT Str. 78 / zapamätajte si – 
odpísať 
Str. 78 / cv. 4 a)  
 

   

PODSTATNÉ MENÁ STREDNÉHO RODU 
Vzor - vysvedčenie 
 

Str. 78 – zapamätajte si 
Str. 79/cv. 4, 5  
 

   

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-10/
https://www.youtube.com/watch?v=nn1jWRnaIS0
https://youtu.be/wcmqIQiFQdM


LITERATÚRA  
Literárny scenár 
O medveďovi, čo vedel premýšľať 

Str. 85 
Nahlas prečítať, dbať na 
pokyny v zátvorkách 

   

 

GEO 5. B 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Rozmanité krajiny Zeme + krajiny teplého podnebného 
pásma 

56. – 58. 39. - 41   

 

Batéria cvičení a aktivít ISCED 2 ( 3x týždenne, 30 min.) 

Cvičenie Počet opakovaní Poznámka 

Statický strečing 1x https://youtu.be/kEDvbmEeeXY 
 

Ľah-sed (brušáky) 3x10 https://youtu.be/yJbpOrt3itA 
 

Drepy 2x15 https://youtu.be/a356mRTK2sY 
 

Kľuky (kliky) 2x10 Pánske https://youtu.be/e2AN-As0tr0 
Dámske https://youtu.be/bBUlXpAfLMQ 
 

Angličáky (drep,skok,kľuk) 2x10 https://youtu.be/2NEZ7yBP9f8 
 

Plank (podpor na predlaktí 2x30 sek. https://youtu.be/dqaU1qi4o6o 
 

Kotúľ vpred 3x https://youtu.be/yfGGTzY5ge0 
 

Kotúľ vzad 3x https://youtu.be/O16tXRKY44o 
 

Stoj na lopatkách (sviečka) 1x https://youtu.be/_qyCzsruCac 
 

https://youtu.be/kEDvbmEeeXY
https://youtu.be/yJbpOrt3itA
https://youtu.be/a356mRTK2sY
https://youtu.be/e2AN-As0tr0
https://youtu.be/bBUlXpAfLMQ
https://youtu.be/2NEZ7yBP9f8
https://youtu.be/dqaU1qi4o6o
https://youtu.be/yfGGTzY5ge0
https://youtu.be/O16tXRKY44o
https://youtu.be/_qyCzsruCac


 Výber podľa možností 

 Počet opakovaní možné individuálne upraviť 

 

Výtvarná výchova 5.A,B,C,D 6.A,B,C 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Africká maska   Priestorová tvorba, 
maska na tvár, 
kombinovaná 
technika 

 

     

     

 
Ročník 5., 6. Výtvarná výchova 
Navštívte profesora Škrečka, https://skrecok.sng.sk/ 
ktorý ma v týchto neľahkých časoch zastupuje a veľmi rád vám vysvetlí, ako  to v tom svete umenia chodí. Prezrite si videá a ponorte sa do dejín umenia. 
Pozornosť venujte hlavne videu, ktoré nám predstaví (nám už známeho ) Pabla Picassa, podľa ktorého je pomenovaný aj náš školský ateliér. Keďže Picasso 
miloval africké masky (budú spomenuté vo videu) nechajte sa nimi inšpirovať aj vy. Vyhľadajte na „nete“ africké masky a inšpirujte sa. Keďže  aj my musíme 
nosiť na nejaké to obdobie „masky“ v podobe rúška, vytvorte si vlastné, také, ktoré bude zakrývať celú vašu tvár, použite staré noviny, farebné papiere, 

bavlnky, gombíky, flitre, či trblietky, fixky, všetko čo máte po ruke a vytvorte si masku akú ešte svet nevidel 😊posielam zopár inšpirácií. 
https://www.artycraftykids.com/art/picasso-faces-easy-art-for-kids/ 
 Hotové výtvory mi posielajte odfotené na mail: 

katarina.nichtova@zsaklv.sk 
 
 
 
 

Hádzanie a chytanie 30x Akúkoľvek loptu na vzdialenosť akú priestor umožňuje 

   

Projekt  Slovenský športovec 
 

 A3 alebo A4 formát. Výber ľubovoľného športovca z minulosti alebo súčasnosti. 

https://skrecok.sng.sk/
https://www.artycraftykids.com/art/picasso-faces-easy-art-for-kids/
mailto:katarina.nichtova@zsaklv.sk


ANJ 5.B 

Téma 
Učebnica, 

str. 

Pracovný 

zošit, str. 
Projekty Poznámka 

5.C - our town 
56/1a,2 

57/3 
45, 46, 47 

Draw your 

town and 

name .the 

buildings 

Send it to my mail. 

alena.fedorkova@hotmail.com 

  

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=sk&selLanguage=sk 

http://www.youtube.com/watch?v=buj0TVeyi7k - there is/thera are 
  

Here you 

can find 

the 

listenings 

to the 

texts in 

the book 

78/slovicka5C     

 

mailto:alena.fedorkova@hotmail.com
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=sk&selLanguage=sk
http://www.youtube.com/watch?v=buj0TVeyi7k

