
Domáce úlohy 5. C 14 týždeň – 30. 03. – 03. 04. 

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

INF  
Práca s web stránkou 
Poslať na macakova1@centrum.sk  alebo 
Jana.Macakova@zsaklv.sk 
 

  Projekt  Zásady 
správania sa na 
internete 

Min. 1 strana,  
Skúste použiť číslovanie 
alebo odrážky 

MAT 
Násobenie a delenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky 
a delilky 
 
http://matematikakuciakova.wbl.sk/zbierka_uloh_pre_5.rocnik_-
_2.cast.pdf 
 

Posielam do skupiny 
3 PDF súbory 
s teóriou k danému 
učivu, dôležité 
postupy som vám 
zvýraznila, to si 
prosím napíšte do 
zošitov. 

Posielam do 
skupiny zbierku 
úloh z MAT 5- 2. 
časť v PDF. 
Vypracujete si 
príklady do zošita 
z témy:  Násobenie 
spamäti: č. 1, 2. 4. 
Násobenie 
10,100,...: 
Č.2,3,4. 

  

BIO 
Vodné cicavce 

s. 77 – 78, poznámky 
a naučiť sa 

Príslušné strany v 
PZ 

 Použi  www.e 
ucebnice.sk -biologia 5, 
tam nájdeš aj 
poznámky, alebo si 
urobte svoje. Sú tam aj 
interaktívne úlohy. 
Prosím urobiť! 

VYV 
Africká maska, 
 pozri poznámky od p. uč. Nichtovej pod tabuľkou s D.ú.!!! 

  Priestorová tvorba, 
maska na tvár, 
kombinovaná 
technika 

 

ANJ   Our town 56/1a- pozrieť 
slovíčka, 2 
57/3- prepísať 
a doplniť do zošita 

Všetky cvičenia na 
stranách 45, 46, 47, 
48 ( okrem 
počúvania) 

 57/6b-napísať 
o vlastnom vysnívanom 
meste- odfotiť a poslať 
na mail 

mailto:macakova1@centrum.sk
mailto:Jana.Macakova@zsaklv.sk
http://matematikakuciakova.wbl.sk/zbierka_uloh_pre_5.rocnik_-_2.cast.pdf
http://matematikakuciakova.wbl.sk/zbierka_uloh_pre_5.rocnik_-_2.cast.pdf


     6b-napísať 
o vlastnom 
vysnívanom meste ( 
vybrať 8 miest str 
56/cv 1a) 
 

71/ 5.4, 5.5a. 5.5b, 
5.6- naučiť sa 
78/ slovíčka 5.C, 
5.D- všetky sa 
naučiť 

lilla.tothova@gmail.com 

ANJ 
https://www.youtube.com/watch?v=4530pfmquro&fbclid=IwAR1b3mk3SAkOZ1_BAZbV_n19tQRT8wNV2p6qx6bQwxSvm0S5RvRz73_hJc8 – pozrieť si náučné 
video- predložky miesta! 
https://www.youtube.com/watch?v=buj0TVeyj7k – there is/ there are vysvetlenie 
https://www.youtube.com/watch?v=TYnyqSxjc5A – can vysvetlenie 
 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/?cc=sk&selLanguage=sk – online cvičenia presne k vašej učebnici, urobiť všetko z grammar, vocebulary!!, 
games- môžete ☺, Dávam do pozornosti časť AUDIO- máte tam všetky nahrávky z učebnice!!!!- všetky texty a cvičenia- takže texty si môžete aj vypočuť a cvičenia 
skontrolovať, ktoré tam máte-ODPORÚČAM! ☺ 
 

SJL - 5. C - 30.3- 3.4.2020  

Téma  Učebnica, str.  Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Ako sa učiť( konspekt,poznámky) 89,90   Úlohy, poznámky – do zošita 

Opisujeme živočíchy 91, 92   Úlohy – do zošita 
Opis vybraného zvieraťa 

Perinbaba 80 -83   Prečítať, urobiť poznámky do zošita 
Čítať vlastnú knihu 

GEG, 5.C 

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

Rozmanité krajiny Zeme 56-60 44-45 + 
predchádzajúce 
úlohy 

Pod tabuľkou máte 
zadané témy na 
prezentácie. Jednu si 
vyberte. Hotové 
posielajte na mail p. 
uč. Hromadíka:  

naučiť, poznámky 
posielam do skupiny 

mailto:lilla.tothova@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=4530pfmquro&fbclid=IwAR1b3mk3SAkOZ1_BAZbV_n19tQRT8wNV2p6qx6bQwxSvm0S5RvRz73_hJc8
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roman.hromadik@ 

gmail.com 

DEJ, 5.C 

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

Ako si človek vytváral rodinu 52-58   naučiť, poznámky 
posielam do skupiny 

Ročník 5. 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 

TSV p. uč. Pilinský  
Batéria cvičení a aktivít ISCED II ( 3x týždenne, 30 min.) 
Výber podľa možností, počet opakovaní si upravte podľa vašich fyzických schopností, môžete zapojiť celú rodinu 

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 
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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 
 

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. 

Geografia: 
Témy na prezentácie 

 
- stavba Zeme 
- litosferické dosky a ich pohyb 
- sopky sveta 
- sopky na Slovensku 
- zemetrasenia 
- tsunami 
- stupnice merania 
- epicentrum, hypocentrum, seizmograf 
- hydrosféra 
- rieky 
- vodopády na Slovensku  
- najkrajšie vodopády sveta   
- tiesňavy na Slovensku  
- kaňony na Slovensku a vo svete 

https://youtu.be/bBUlXpAfLMQ
https://youtu.be/2NEZ7yBP9f8
https://youtu.be/dqaU1qi4o6o
https://youtu.be/yfGGTzY5ge0
https://youtu.be/O16tXRKY44o
https://youtu.be/_qyCzsruCac


- jazerá 
- plesá   
- ľadovce 
- duny 
- skalné mestá 
- atmosféra 
- meteorologické stanice 
- ozónová vrstva 
- kolobeh vody v prírode 
 
+ podľa poznámok priebežne vyplňovať úlohy v pracovnom zošite... 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


