
 

  SJL - 5. C  

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

Slabičné a neslabičné predpony 
Jednovýznamové a viacvýznamové slová 

115 - 120   Cvičenia– do zošita 
Vysvetlenie – on-line hodina 
Testy ALF 

Jednoduché rozprávanie 121– 122   Cvičenia – do zošita 
Vysvetlenie – on-line hodina 
Testy ALF 

Legendy 
Život Konštantína 
Legenda o sv. Jurajovi 

109 – 113   Prečítať 
Vysvetlenie, rozbor – on-line 
hodina 
Čítať vlastnú knihu 

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. 

   THD 5.C   

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

Pôda, pracovné náradie, záhony, osivo a sadivo, spôsoby sejby a 
sadenia 

   Pripraviť si krátke 
poznámky vo 
worde z internetu 
na zadanú tému 
 

Biológia 5.C 

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

Lúčne a poľné bezstavovce. 
Obojživelníky a plazy na poliach a lúkach. 
– preberáme na online hodinách. 

s. 93- 95 
s. 96 - 97 
 

s. 53 – 54 
s. 55 - 56 
 

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



Pracovať so 
študijným 
materiálom 
uloženým v TEAMSe, 
tam máte aj 
poznámky k učivám. 
 

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 

Obvod štvorca, obdĺžnika, trojuholníka. 
Premieňanie jednotiek dĺžky. 
Obvod zložitejších rovinných útvarov. 
Obsah rovinných útvarov v štvorcovej sieti. 

s. 71- 76 
 
 
 
 

PZ 60-64 
 
PZ 65-67 
 
 
 

 
 
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 

Hudobná výchova 

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

Rómska a rusínska hudba, Poľská hudba 
 

   Aktivity v TEAMS v tíme 
2019_HUV_5.C 

INF  5. C 

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

Bezpečnosť a riziká  
Netreba posielať, len sa to naučiť 

  Antivírus  Poznámky k téme 

TSV  

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 

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


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) 

NBV  5C  

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. 

ANJ 5.C           

Téma Učebnica, str. Pracovný 
zošit, str. 

Projekty Poznámka 



Unit 6 66/ prečítať alebo vypočuť si rozhovor 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=sk&selLanguage=sk 
66/ 2 
67/3a prepísať do zošita, 4, 5a prepísať do zošita, 5b 
68/ prečítať alebo vypočuť si text 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=sk&selLanguage=sk 
68/ 2 
69/ 3a prepísať do zošita, 4a, 5prepísať do zošita, 6 

78-
79/slovíčka 
6B 6C 
Cvičenia 
54,55,56,57 

   

Časopis Hello číslo 8 (apríl) 
  https://www.flp.sk/images/stories/hello/2019-
2020/cislo8/Hello-8-2020.pdf 

Str. 12: Shakespeare 
Str 15: The Rock of Cashel, neznáme slovíčka a výrazy preložiť,  

   

ETV 5.C 

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 ? 

GEG, 5.C 

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

Savany 58 46-47, 50-51  poznámky v MS Teams 

Púšte a polopúšte 58-59 46-47, 50-51  poznámky v MS Teams 

Subtropické lesy 59 46-47, 50-51  poznámky v MS Teams 

Stepi 59 46-47, 50-51  poznámky v MS Teams 

Listnaté, ihličnaté a zmiešané lesy 59 46-47, 50-51  poznámky v MS Teams 

DEJ, 5.C 

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

Prvé knihy 66-68   poznámky v MS Teams 

Médiá 69-71   poznámky v MS Teams 

 
  

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=sk&selLanguage=sk
http://go.sparkpostmail.com/f/a/hHN_3RgwDHAZKuZUtV8Pnw~~/AAA-fAA~/RgRgbHiKP0RJaHR0cHM6Ly93d3cuZmxwLnNrL2ltYWdlcy9zdG9yaWVzL2hlbGxvLzIwMTktMjAyMC9jaXNsbzgvSGVsbG8tOC0yMDIwLnBkZlcDc3BjQgoAHorziV5FWpKQUhdsaWxsYS50b3Rob3ZhQGdtYWlsLmNvbVgEAAAx8A~~
http://go.sparkpostmail.com/f/a/hHN_3RgwDHAZKuZUtV8Pnw~~/AAA-fAA~/RgRgbHiKP0RJaHR0cHM6Ly93d3cuZmxwLnNrL2ltYWdlcy9zdG9yaWVzL2hlbGxvLzIwMTktMjAyMC9jaXNsbzgvSGVsbG8tOC0yMDIwLnBkZlcDc3BjQgoAHorziV5FWpKQUhdsaWxsYS50b3Rob3ZhQGdtYWlsLmNvbVgEAAAx8A~~
https://www.youtube.com/watch?v=I-UNw7oe3jQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Rcmc8g0qPI&feature=youtu.be

