
 

Biológia 5.C – 20. 04. – 30. 04. 

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

Lúky, pasienky a polia. 

Lúčne rastliny a huby. –vysvetlenie online hodina 

 Poznámky k učivu sú nahraté v TEAMSE 

s. 84- 86 
s. 87 -88 

s. 44 –45 
s.46-47 

 
Použi  www.e 
ucebnice.sk -biologia 
5, Sú tam aj 
interaktívne úlohy.  
Pracovať so 

študijným 

materiálom 

uloženým v TEAMSe. 

 

Prihlásnie na ALFa – cez stránku školy, vpravo hore sú 4 oranžové ikonky, prvá zľava je ALF, tam je aj kód školy: mrstefanikale, nick študenta: meno.priezvisko žiaka 
(jozef.mrkvicka), heslo: 123456 

Matematika 5.C 

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

Delenie so zvyškom.- vysvetlenie online hodina 
Násobenie spamäti.- vysvetlenie online hodina 
Písomné násobenie jednociferným číslom.( použiť 
stránku: Matýskova matematika pre 4. ročník 1. diel 
str. 34/1,2 – video)+ vysvetlenie online hodina 

 PZ 15-19 
PZ 20-21 
PZ 22- 24 
 
 
 
 
 

 
 

Dala som vám na Alfa   

test na zopakovanie 

násobenia a delenia 

prirodzených čísel  

Pracovať so študijným 

materiálom uloženým 

v TEAMSe. 

 

Prihlásnie na ALFa – cez stránku školy, vpravo hore sú 4 oranžové ikonky, prvá zľava je ALF, tam je aj kód školy: mrstefanikale, nick študenta: meno.priezvisko žiaka 
(jozef.mrkvicka), heslo: 123456 

INF  5. C   

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

Bezpečnosť a riziká  
Poslať na macakova1@centrum.sk  alebo 
Jana.Macakova@zsaklv.sk 
 

  Projekt  Zásady 
bezpečnej práce na 
internete 

Min. 1 strana,  
Pozrieť si min 5 videí na 
ovce.sk.  V projekte 
popísať, o čo vo videu 



išlo a aké plynie 
ponaučenie. 

THD 5.C   

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

Vznik výrobku: myšlienka – konštrukcia – výroba - využitie    Pripraviť si krátke 

poznámky vo worde 

z internetu na 

zadanú tému 
 

  SJL - 5. C   

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

Vzor pekný 98-100   Úlohy– do zošita 
Vysvetlenie – on-line hodina 

Vzor cudzí 100 – 102   Úlohy – do zošita 
Vysvetlenie – on-line hodina 

Opisujeme osobu 102 – 104   Úlohy – do zošita 
Vysvetlenie – on-line hodina 

Opakovanie prídavných mien 104 – 106   Úlohy do zošita 
Testy ALF 

Povesti 
Zakopaný meč pod Zoborom 
Kráľ Matej a bača 

89 – 94   Prečítať, urobiť úlohy do zošita 
Vysvetlenie – on-line hodina 
Čítať vlastnú knihu 

ANJ 5.C           

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 

str. 

Projekty Poznámka 

5.Unit  English Across the Curriculum 61/ prečítať článok, neznáme slovíčka napísať do zošita 
a preložiť 
61/ vypracovať cvičenia do zošita 1,2,3,4  

78/ slovíčka 
English across 
the curriculum 

   

Časopis Hello číslo 8 (apríl) 

  https://www.flp.sk/images/stories/hello/2019-
2020/cislo8/Hello-8-2020.pdf 

Str. 6:  How our Earth has changed in the last 10 years, 
prečítať – neznáme slovíčka a výrazy preložiť 
Str 14: Welcome spring, neznáme slovíčka a výrazy 
preložiť, odpovedať na otázky T/F, budem sa na články 
pýtať 

   



GEG, 5.C 

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

Krajiny teplého podnebného písma 58 46-49  prečítať, poznámky 
v skupine 

Subtropické krajiny 59 46-49  prečítať, poznámky 
v skupine 

Krajiny mierneho podnebného pásma 59-60 50-51  prečítať, poznámky 
v skupine 

DEJ, 5.C 

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

Opakovanie – Človek v premenách priestoru a času 38-59   Alf test v skupine 

     

 


