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 TEAMS 

Časopis Hello! Pracovne listy – sloveso CAN    

 

GEO 5. B 

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

Mestá a dediny 68.-70. Vypracovať dú – Typy 
krajín na Alfovi 

  

 

DEJ, 5.B 

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

Človek v premenách priestoru a času 38-58  prezentácie, projekty  

Zapísaná myšlienka sa zachovala 62-65   poznámky v MS Teams 

 

BIO, 5.B 

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

Poľné plodiny 
Obilniny a krmoviny 

89,90 
 

48,49,50  Online vyučovanie – 
4.5.2020 

Poľné plodiny 
Olejniny a okopaniny 

91,92  51,52  Online vyučovanie – 
11.5.2020 

 

 

 

 

mailto:alena.fedorkova@zsaklv.sk


SLOVENSKÝ JAZYK  5.B      20. – 30. 4.  

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Reklama 
 
 
 
PODSTATNÉ MENÁ - opakovanie 

Str. 85/ cv. 1 a), b) 
Str. 86 – zapamätajte si (odpísať, 
naučiť) – vysvetlíme si 
Str. 86/cv. 3 a), b) 
Str. 88/cv. 4 + urč podstatným 
menám vzor 
Str. 88 /cv. 5 a), b) 
Str. 88 – zapamätajte si (odpísať, 
naučiť) – vysvetlíme si 

  online stretnutia 
Teams 

LITERATÚRA – Povesti  
– opakovanie: miestna povesť 
 
Umelá povesť 
 

Str.97/ cv. 2 c), d) 
cv. 3 a), b),    
cv. 5, 
cv. 6 a), b),    
Str. 98 – zapamätajte si (odpísať, 
naučiť) – vysvetlíme si 

  online stretnutia 
Teams 

 

INF 5. A, 5. B, 5. C, 5. D  4.5.- 15.5. 

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

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

  Projekt  Malware Vedieť, čo je malware, 
zamerať sa hlavne na 
vírusy, červy 
a trójskeho koňa 
nezabudnúť na 
formátovanie textu: 
Times New Roman, 12, 
zarovnanie k okrajom 

 

 

mailto:macakova1@centrum.sk
mailto:Jana.Macakova@zsaklv.sk


THD 5.ročník 4.5 – 15.5.2020 

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

Technologické postupy( meranie, obrysovanie, 

rezanie, hobľovanie, rašpľovanie, pilovanie) 
 

   Pripraviť si krátke  poznámky vo 

worde z internetu na zadanú tému 

 

VYV 5.ročník 4.5 – 15.5.2020 

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

Podnety poznávania sveta 

Giuseppe Arcimboldo 

   Učebný materiál a podnety na tvorivú 

aktivitu priložené v Teamse 

 

MATEMATIKA, 5.B 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit(2), str. Projekty Poznámka 

Približné počítanie, Algoritmus delenia     40-44  teória , PL v teams 
skup.   2019_MAT_5.B Počtové výkony s prirodzenými číslami - opakovanie 

 
39, 48, 49  

 

Hudobná výchova 

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

Česká hudba – polka, české ľudové a populárne piesne 
 

   Aktivity v TEAMS v tíme 
2019_HUV_5.B 

 

 

 

 

 



TSV  4.5. – 15.5. 2020 

Téma Link Poznámka 

1. Aktivita – Kompenzačné cvičenia https://www.youtube.com/watch?v=o_AB9Lqfam0 Dlhodobé sedenie pred počítačmi, mobilom, tabletom 
doma alebo v škole spôsobuje problémy s chrbtom. Ak by 
to trvalo krátko, telo si poradí. Ak však vykonávame jednu 
aktivitu deň čo deň, mal by nasledovať pohyb, aby to 
vyvážil. Ten však v tejto dobe neprichádza. Preto posielam 
krátke video s kompenzačnými cvičeniami na precvičenie 
najviac zaťažovaných svalových partií. 

2. Aktivita – „Daj si rúško a hýb sa!  Pomocou tejto aktivity by som vás chcel „vytiahnuť“ 
z pohodlia domova. Vytiahnite z pivnice bicykel, kolieskové 
korčule, kolobežku, skateboard a choďte von s rodičmi 
alebo súrodencami. Vyvetrajte si trošku hlavu od školských  
povinností, ktoré vám učitelia zadávajú. Bude ma veľmi 
zaujímať, kde všade ste sa dostali, aké pekné zákutia vo 
vašom okolí objavili, koľko kilometrov ste najazdili (nie na 

aute 😊 ). Do vytvorených tímov mi potom pošlite 
fotografie vami objavených miest, alebo výhľadov. PS: „Daj 
si rúško“. 

 

 

ETV 5.A,B,C,D 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Komunikácia    https://www.youtube.com/watch?v=IKOCfyXBmts 
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-
konickova/5894/ako-spolu-komunikovat-hry-pre-
ziakov odporúčam preštudovať a ak máte 
možnosť zahrajte sa s rodinou 

Ľudská dôstojnosť    https://www.youtube.com/watch?v=YivCCZIjjhw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_AB9Lqfam0
https://www.youtube.com/watch?v=IKOCfyXBmts
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5894/ako-spolu-komunikovat-hry-pre-ziakov
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5894/ako-spolu-komunikovat-hry-pre-ziakov
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5894/ako-spolu-komunikovat-hry-pre-ziakov
https://www.youtube.com/watch?v=YivCCZIjjhw


NBV  5B  04. – 15. 5 . 2020 

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

Príbeh o dvoch kamarátoch Str. 61 -62 Str. 25  Nakresli  čo rád robíš 
so svojimi kamarátmi 
a pomodli sa za nich 

Hymnus na lásku Sv. Písmo  1Kor 13,1-13   Poďakuj Pánu Bohu za 
dar lásky  

 


