
Trieda: 5. D 

Obdobie: 4.5. – 15.5. 2020 

  SJL   

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

Synonymá 
Antonymá 

106 - 109   Úlohy– do zošita 
Vysvetlenie – on-line hodina 
Testy ALF 

Téma, hlavná myšlienka 
Jednoduché rozprávanie 

109 – 112   Úlohy – do zošita 
Vysvetlenie – on-line hodina 
Testy ALF 

Slovesá 102 – 104   Úlohy – do zošita 
Vysvetlenie – on-line hodina 
Testy ALF 

Povesti 
Kôň so zelenou hrivou 
Tri zlaté ruže 

102 – 107   Prečítať 
Vysvetlenie, rozbor – on-line hodina 
Čítať vlastnú knihu 

 

  MAT  

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

Súmernosti – opakovanie     Vypracovať test súmernosti v programe 

ALF.  

Rovnice I 44 - 46 33 - 35   

 

  NEJ  

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

Lekcia 4 

 

33 (urobíme spolu na 

online hodine) 

36/12,13 a, b 37, 38  Nové slovíčka z online hodiny Slovná 

zásoba L 5 v PZ str47 



 

BIO 

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

Poľné plodiny 

Obilniny a krmoviny  

89, 90 76-77  Online vyučovanie – 5.5.2020 

 

Poľné plodiny 

Olejniny a okopaniny  

91, 92 76,77  Online vyučovanie – 12.5.2020 

  

  GEG  

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

Mestá a dediny  68,69,70 56,57,58 

 

 Online vyučovanie -5.5.2020 

Pamiatky UNESCO v Európe 71,72 59  Online vyučovanie -12.5..2020 

 

  DEJ  

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

Čo je náboženstvo (prezentácia – poznámky 
Teams) 72 - 74  

72 - 74   Nájsť na internete informácie o jednej 
významnej kresťanskej stavbe – urobiť 
referát alebo prezentáciu 

 

  ANJ  

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

12 He was only 22 88/ 1b 89/ 2a,c,d                                                                          

91/6a naučiť                                                                                   

91/žltá tabuľka LOOk naučiť                                                   

91/ 6e do zošita 

Cvičenia na str 72, 

73/2c, 74/ 6a 75/6b,c 

95/ poznámky unit 12 

celé 

  



Časopis Hello číslo 8 (apríl)              

https://www.flp.sk/images/stories/hello/                           

2019-2020/cislo8/Hello-8-2020.pdf 

Str. 13:Billie Eilish – neznáme slovíčka a výrazy 

preložiť                                                                     

Str 15: Kerry Blue Terrier, neznáme slovíčka a 

výrazy preložiť 

   

 

  INF  

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 

 

  Technika  

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 

 

 

  HUV  

Téma  Učebnica, 

str.  

Pracovný 

zošit, str. 

Projekty Poznámka 

Česká hudba – polka, české ľudové a populárne 

piesne 

   Aktivity v TEAMS v tíme 2019_HUV_5.D 

  

https://www.flp.sk/images/stories/hello/


TSV CH 

Téma  Učebnica, 

str.  

Pracov

ný zošit, 

str. 

Projekty Poznámka 

https://www.youtube.com/watch?v=o_AB9Lqfam
0 
 
1. Aktivita – Kompenzačné cvičenia 

   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“. 

 

TSV D 

Téma  Učebnica, 

str.  

Pracov

ný zošit, 

str. 

Projekty Poznámka 

11 cvičení zameraných na dolné končatiny   Odporúča
nie 2x za 
týždeň  

https://youtu.be/8qRAublpIXQ  

Cvičenia zamerané na celé telo  
 

   https://youtu.be/N5gX--B1jIc  

Frekvenčné cvičenia     https://youtu.be/jsqxooa-X-c  

    Ak máš možnosť voľnočasových aktivít, nebráň sa im, bicykel, 
kolobežka, skateboard, kolieskové korčule, rôzne loptové hry atď.  

    Nájdi si čas v tomto období, trošku si vyčisti hlavu a sprav niečo pre 

https://www.youtube.com/watch?v=o_AB9Lqfam0
https://www.youtube.com/watch?v=o_AB9Lqfam0
https://youtu.be/8qRAublpIXQ
https://youtu.be/N5gX--B1jIc
https://youtu.be/jsqxooa-X-c


svoje telo, robíš to pre svoje zdravie. Kľudne zapoj aj rodinných 
príslušníkov  

 

  VYV  

Téma  Učebnica, 

str.  

Pracovný 

zošit, str. 

Projekty Poznámka 

Podnety poznávania sveta 

Giuseppe Arcimboldo 

   Priložený učebný materiál a podnety pre tvorbu v Teamse 

 

  ETV  

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 

 

  ETV  

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 

 

 


