
MAT  30.3- 3.4.2020 

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

Opakovanie   29/10,11,12,13   

Zlomok, desatinné číslo (opakovanie)  Vypracovať zadaný testy 

v programe ALF. 

Previerka z posledného 

preberaného učiva v 

škole – bude ohodnotená 

známkou. 

  Prihlásenie do programu ALF: 

www.zsaklv.sk program alf (vpravo 

hore) kód školy: mrstefanikale 

prihlasovacie meno: meno.priezvisko 

heslo: 123456 

 

Objem, povrch  Vypracovať zadaný testy 

v programe ALF. Test je 

možné zopakovať 

viackrát. 

  A ešte jedna vec, dostala som dnes link 

na zaujímavú stránku pre Hejného 

matematiku... 

https://www.matika.in/sk/  

THD 5.D - 30.3- 3.4.2020 

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

Remeslá v minulosti a v súčasnosti   Prezentácia – 

prípadne môže byť 

aj projekt na papieri 

Prezentácia- min. 7 snímok. 

Alebo 2 možnosť 

projekt na papier – A3, A4- vyberte si 

    Prezentáciu poslať na 

email:macayovamiroslava@gmail.com 

          mnozdrovicka@azet.sk 

DEJ 5.D - 30.3- 3.4.2020 

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

Obchod a peniaze    Prečítať a urobiť poznámky do zošita 

Vyber si tri rôzne mince alebo papierové 

platidlá, ktoré používali ľudia v 

minulosti, ľubovoľná krajina a napíš 

stručnú históriu platidla (na výkres)  

Napr. Biatec, platidlá v ČSR, doláre a 

pod. 

 

https://www.matika.in/sk/


 

  SJL - 5. D - 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 

 

  

Informatika  - 5. D - 30.3- 3.4.2020  

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

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 

 

BIO, GEG  - 5. D - 30.3- 3.4.2020  

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

Vodné cicavce 

Vodný ekosystém 

77,78 

 

79,80 

67,68,69  Prečítať, napísať poznámky 

Rozmanité krajiny Zeme  

Krajiny teplého podnebného pásma  

56,57 

 

58 

44,45 

 

46 

 Prečítať, napísať poznámky 

  



NEJ  - 5. D - 30.3- 3.4.2020  

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 

str. 

Projekty Poznámka 

Opakovanie 

Lekcia 4 

Test L3 

Online cvičenia: https://hueber.de/exercises/530-
26661/a11/?rootPath=/exercises/530-
26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a3ecd9017a 
urobiť všetky cvičenia 
V programe Alf budú mať k dispozícii test k 3. Lekcii(na 
známku) 

Naučiť sa všetky 
slovíčka zo 4 
lekcie 

 

 
V PZ na poslednej strane 4 
lekcie 

 

VYV  - 5. D - 30.3- 3.4.2020  

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 

  
ANJ 5.D - 30.3- 3.4.2020 

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



Lekcia 10 A bad storm’s coming 74/ prečítať,  1b, 2a,b 
75/ 3a,b,c 
76/ 5a (len napísať vety) 
77/7a- vyplniť a naučiť sa slovíčka 
      Dole žltá tabuľka Prepositions- preložiť do SJ 
a naučiť sa 
       8 ( napísať o svojom dome/byte- o každej 
izbe: 1,2 vety čo sa v izbe nachádza, kto chce 
môže dom/ byt aj nakresliť- podľa obrázku 
v učebnici) 
78/prečítať, 9b 
79/ 10a-preložiť do SJ, 10c,d 
115 alebo 116/ slovíčka Unit 10 prložiť do SJ 
a naučiť sa 

Cvičenia na stranách 
60,61,62,63 ( okrem 
počúvania) 
Úplne vzadu sú 
poznámky- UNIT 10- 
Present continuous, 
Present continuous 
and Present simple- 
prečítať, prípadne 
preložiť si pre seba ak 
je to potrebné, 
a naučiť sa 

 Učebnica 77/8 odfotiť 
a poslať na mail 
lilla.tothova@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=4530pfmquro&fbclid=IwAR1b3mk3SAkOZ1_BAZbV_n19tQRT8wNV2p6qx6bQwxSvm0S5RvRz73_hJc8 – pozrieť si náučné 
video- predložky miesta! 
https://www.youtube.com/watch?v=oBbJNjjSYBo – video present continuous vysvetlenie 
https://www.youtube.com/watch?v=1ShOoOd3FAo – video persent continuous and present simple vysvetlenie 
 

   
 Poznámky ( ak by ste potrebovali poznámky v SJ napíšte mi na mail, ktorý je uvedený v tabuľke): 

Present continuous 

The present continuous is made from the present tense of the verb be and the –ing form of a verb: 

I am working 

You are playing 

He is talking 

She is living 

It is eating 

mailto:lilla.tothova@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=4530pfmquro&fbclid=IwAR1b3mk3SAkOZ1_BAZbV_n19tQRT8wNV2p6qx6bQwxSvm0S5RvRz73_hJc8
https://www.youtube.com/watch?v=oBbJNjjSYBo
https://www.youtube.com/watch?v=1ShOoOd3FAo
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/verb-be
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/ing-forms


We are staying 

They are sleeping 

We use the present continuous to talk about: 

• activities at the moment of speaking: 

I'm just leaving work. I'll be home in an hour. 

Please be quiet. The children are sleeping. 

Present continuous negatives 

We make negatives by putting not (or n't) after am, is or are: 

I'm not doing that. 

You aren't listening. (or You're not listening.) 

They aren't coming to the party. (or They're not coming to the party.) 

She isn't going home until Monday. (or She's not going home until Monday.) 

Present continuous questions 

We make questions by putting am, is or are in front of the subject: 

Are you listening? 

Are they coming to your party? 

When is she going home? 

What am I doing here? 

PRESENT CONTINUOUS AND PRESENT SIMPLE  



Examples 

I play tennis every Sunday. 

I’m playing hockey now. 

She eats fruit every day. 

She’s eating an apple now. 

Remember! 

We use the present simple to talk about routines – what you do every day or every week. We use the present continuous to talk about things you 

are doing now. 

I watch cartoons every day. 

I’m watching a film now.    

Be careful! 

For the present simple, add ‘s’ or ‘es’ for he/she/it. Make the negative with ‘don’t’ or ‘doesn’t’. For the present continuous, use the verb ‘to be’ 

and ‘-ing’. Add ‘not’ to make the negative.   

My dad makes dinner every evening. He doesn’t make lunch. 

We are studying English now. We aren’t studying maths. 

We say... We don’t say... 

I wake up every morning at 7:00. (NOT I am waking up every morning at 7:00.) 

She is talking on the phone now. (NOT She talks on the phone now.) 

They aren’t reading a book now. (NOT They don’t reading a book now.) 

 
 
TSV 
Batéria cvičení a aktivít ISCED II ( 3x týždenne, 30 min.) 
Výber podľa možností 



 
Počet opakovaní možné individuálne upraviť 
 
 

 
 
 
 

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 
 

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://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

