
Trieda: 5. D 

Obdobie: 6.4. – 18.4.2020 

  SJL   

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

Opis živočícha 92/4   Napísať opis podľa úlohy 4, poslať mi 
na: margita.skutova@zsaklv.sk 

Akostné prídavné mená 93, 94   Úlohy, poznámky – do zošita 

Stupňovanie prídavných mien 95,96   Úlohy, poznámky – do zošita 
 

Opisujeme obrázok/ilustráciu 97,98   Úlohy do zošita 

Zbojník Jurko 
O medveďovi, čo vedel premýšľať 

84 -88   Prečítať, urobiť poznámky do zošita 
Čítať vlastnú knihu 

 

  MAT  
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Opakovanie    39/1,3,4  Výsledky skontroluj na kalkulačke 

Osová súmernosť    Prezentácia dostupná v programe ALF. 
Urobiť poznámky, vyriešiť úlohy. Fotku 
riešenia poslať na mail: 
zuzana.kellnerova@zsaklv.sk 

 

  NEJ  
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Lekcia 4 

 

Str.31 – odpísať do 
zošita časovanie slovesa 
finden 

Str.34/1 a,b; 2, 3, 
4a,b 

 V Alfovi bude cvičný test na slovnú 
zásobu a prezentácia s novým učivom, 
urobiť poznámky do zošita 



 

BIO 
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Opakovanie tematického celku VODA  

 

Vypracovať zadané 
cvičenia v programe 
ALF 

  Prihlásenie do programu ALF: 
www.zsaklv.sk  
program Alf  - kód školy: mrstefanikale  
prihlasovacie meno: meno.priezvisko 
heslo: 123456 

Lúky, pasienky, polia 84,85,86 71,72,73,74 str. 74 v PZ – 
odfotiť a poslať 

 

  

  GEG  
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Savany, Púšte a polopúšte  58 Vypracovať zadané 
úlohy v programe ALF 
na precvičenie 

47,48 
 

 prečítať , poznámky pošlem do skupiny 

Subtropické krajiny 59 49  prečítať , poznámky pošlem do skupiny 

 

  DEJ  
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Platidlá     Projekt dokončiť, naspamäť 
Práca – trest alebo radosť 54 -56 (poznámky)   2 testy – Alf 
 

  ANJ  
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Lekcia 10 
A bad 
storm’s 
coming     

80/ 13a 80/ žltá tabuľka Look preložiť, naučiť 82/ 1b,c 83/ 2a-naučiť sa mesiace 
83/2c-spojiť,preložiť, naučiť sa ročné obdobia 

64/ 7a, 8 –do zošita 
66/ 1, 2 a,b,c,e 94/ 
poznámky Unit 10 
preopakovať 

 lilla.tothova@gmail.com 



Lekcia 11 
Special         
Days 
Online 
cvičenia: 
Gramatika a  
Slovíčka 

 

Gramatika: present continuous, a present simple (Present continuous: cv1-kladné 
vety, cv2- zápor, cv3- otázky, Present continuous and present simple spolu: cv4) 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise2?cc=sk&selLang
uage=sk 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise3?cc=sk&selLang
uage=sk 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise4?cc=sk&selLang
uage=sk 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise5?cc=sk&selLang
uage=sk Slovíčka: časti domu a nábytok: 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/vocabulary/exercise1?cc=sk&selLan
guage=sk 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/vocabulary/exercise2?cc=sk&selLan
guage=sk 

   

 

  VYV  
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1. Africká maska                                    
Navštívte profesora Škrečka, 
https://skrecok.sng.sk/                                        
Pozornosť venujte hlavne videu, ktoré nám 
predstaví(nám už známeho ) Pabla Picassa. 
Vyhľadajte na internete africké masky 
a inšpirujte sa 
https://www.artycraftykids.com/art/picasso-faces-
easy-art-for-kids/                                  
2.Elektronické médiá 

 

92/4  1. Priestorová tvorba, 
maska na tvár, 
kombinovaná technika, 
použite staré noviny, 
farebné papiere, 
bavlnky, gombíky, 
flitre, či trblietky, 
fixky, všetko čo máte 
po ruke a vytvorte si 
masku, akú ešte svet 
nevidel 2. Fotografia 
autoportrét – (stačí 
telefónom) úprava 
farieb obrazu, svetlosti, 

Hotové výtvory mi prosím posielajte 
odfotené na mail: 
katarina.nichtova@zsaklv.sk 



farebné filtre 

 


