
DÚ 5.B 18.5-29.5.2020  

MATEMATIKA, 5.B 

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

Opakovanie, Meranie dĺžky úsečky, Premena jednotiek 
dĺžky 

    56-59  teória , PL v teams 
skup.   2019_MAT_5.B 

Obvod a Obsah 
 

60-66  

 

GEO 5. B 

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

Pamiatky UNESCO 71.-75. Vypracovať dú na Alfovi, 
Pracovný zošit – str.: 56, 
57. 

  

 

SLOVENSKÝ JAZYK  5.B      18. – 29. 5.  

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

PODSTATNÉ MENÁ – opakovanie 
 
 
 
 
KONSPEKT, POZNÁMKY 

Str. 88/cv. 6 + urč podstatným 
menám vzor 
Str. 88 /cv. 7  - napíšte ako diktát 
                        - podstatným menám 
urč vzor 
Str. 89 – zapamätajte si (odpísať, 
naučiť) – vysvetlíme si 
Str. 89/ cv. 1 a), b), c) 
Str. 89/ cv. 2 a), b) 

  online stretnutia 
Teams 

LITERATÚRA – Povesti  
A. Medňanský:   Čertova brázda 

(miestna povesť) 
 
Miestna povesť 
 

Str.98 - 100 
Str. 100 / cv. 2 a), b), c) 
Str. 101/ cv. 3 a), b),    
Str. 101 – zapamätajte si (odpísať, 
naučiť) – vysvetlíme si 

  online stretnutia 
Teams 



BIO, 5.B 

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

Lúčne a poľné bezstavovce 93,94,95 
 

53,54  Online vyučovanie 

Lúčne a poľné stavovce – Obojživelníky a plazy 96,97 55,56  Online vyučovanie  

 

ANJ 5.B         18.5.- 29.5.2020 

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

6.Unit – Moji priatelia 
           - opis osoby 

64/ 1a- slovná zásoba 
64/1b, 2 
65/3,4,5 

52/ 1, 3 
53/4,5,6 

Opis môjho 
najlepšieho priateľa 

 alena.fedorkova@zsaklv.sk 
 TEAMS 

Časopis Hello! Pracovne listy – sloveso CAN     

 

DEJ, 5.B 

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

Zapísaná myšlienka sa zachovala 62-65  prezentácie, projekty poznámky v MS Teams 

Prvé knihy 66-68  prezentácie, projekty poznámky v MS Teams 

 

INF 5. A, 5. B, 5. C, 5. D  18.5.- 29.5. 

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

Bezpečnosť a riziká  
Netreba posielať, len sa to naučiť 

  Antivírus  Poznámky k téme 

 

VYV 5.ročník 18.5-29.5 2020 

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

Výtvarný zemepis    Učebný materiál a podnety na aktivitu 

priložené v Teamse. 

mailto:alena.fedorkova@zsaklv.sk


 

TSV  18.5. – 29.5. 2020 

Téma Link Poznámka 

1. Kompenzačné cvičenia - chrbát https://www.youtube.com/watch?v=xdSjO7QtqIY Keďže stále pretrváva situácia, ktorá nás núti zostávať 
doma a vzdelávať sa formou online hodín, je dobré si sem 
tam doma zacvičiť. Dlhotrvajúcim sedením pred PC, alebo 
mobilom nám často spôsobuje bolesť chrbtice, preto 
potrebujeme kompenzačné cvičenia. Ak nešportujeme 
skrátia sa nám svaly a ohne sa chrbát. Preto zase 
prikladám video s takýmito cvičeniami na odstránenie 
nežiadúcej bolesti. Výsledkom bude vystretý chrbát, 

natiahnuté a zdravo posilnené svalstvo. 😊   

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“. (niektorí mi už niečo poslali, tím ďakujem) 

 

THD 5.ročník 18.5 – 29.5.2020 

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

Technologické postupy ( vŕtanie, dlabanie, 

spájanie a povrchová úprava dreva). 
 

   Pripraviť si krátke  poznámky vo 

worde z internetu na zadanú tému 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdSjO7QtqIY


Hudobná výchova 

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

Rómska a rusínska hudba, Poľská hudba 
 

   Aktivity v TEAMS v tíme 
2019_HUV_5.B 

 

 

 

ETV 5.A,B,C,D 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Nezištnosť    https://www.youtube.com/watch?v=I-UNw7oe3jQ 

Solidarita    https://www.youtube.com/watch?v=1Rcmc8g0qPI&feature=youtu.be 

Pomoc v rodine    Porozprávajte sa s rodičmi a pomoci v rodine v mimoriadnej situácii. 
Pomáhate viac ako v bežnej situácii ? Prečo ? 

 

NBV  5B 18. – 29. 5 . 2020 

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

Kostol – miesto slávenia Str. 71 -72 Str. 29 -31  Nakresli alebo 
vymodeluj kostol. 
Nájdi si čas a choď 
v nedeľu na sv. omšu. 

Obeta a jej zmysel Str. 79-81 Str. 32  Pozri si biblický príbeh 
o Rút alebo 
Abrahámovi. Obetuj sa 
aj ty pre niekoho, urob 
dobré skutky z vlastnej 
iniciatívy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I-UNw7oe3jQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Rcmc8g0qPI&feature=youtu.be

