
Biológia 5.C 

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

Lúčne a poľné vtáky a cicavce. 
– preberáme na online hodinách. 

s. 98- 99 
 

s. 57 – 59 
 
 

 
Použi  www.e 
ucebnice.sk -biológia 
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 

Práca s údajmi- riešenie aplikačných úloh 
 
Pravdepodobnostné pozorovania 

Zbierka úloh pre 5 roč. 2. 
časť s. 44 – 49 
Zbierka úloh pre 5 roč. 2. 
časť s. 49 - 50 
 
 
 

PZ 68-71 
 
PZ s. 72 - 77 
 
 
 

 
 
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 

NBV  5C  

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

Služba rodine – som chlapec, som dievča Str. 93 -95 Str. 38 -39  Porozmýšľaj nad 
rozdielmi medzi 
chlapcami 



a dievčatami, hľadaj 
vaše záujmy, záľuby, 
povinnosti ... Urob 
každý deň dobrý 
skutok  

Modlím sa za najbližších Str. 106-108 Str. 44  Uvažuj nad zmyslom 
modlitby. Snaž sa 
denne modliť za seba 
i svojich blížnych 

Výtvarná výchova 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Galéria v škole, škola v galérii https://www.youtube.com/watch?v=6YSAMo6TmkE   Učebný materiál a podnety 

na aktivitu priložené 

v Teamse. 

INF  5. C 

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

Prác s textom 
Poslať na macakova1@centrum.sk  alebo 
Jana.Macakova@zsaklv.sk alebo 
zavesiť do Teams 

  Projekt  Moja 
obľúbená  speváčka 
(herec, športovec) – 
vyberte si 

Min 1 strana dodržať 
formátovanie textu + 2 
obrázky 

 

ANJ 5.C           

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámk
a 

Unit 6 70/1a preložiť slovíčka , 4 prepísať a doplniť podľa textu cv.3 
71/6a,b 
72/1a.b  ,  2 , 4 
73/1a , 2a,b   
74/ 1a , 2 , 3, 4a,b 
Texty a cvičenia z učebnice je možné vypočuť si: 

Cvičenia: 
58,59,60,61,62,63,
64,65 
Poznámky: 72,73 
Slovíčka: 79/ 6D + 
clothes, Culture, 

   

https://www.youtube.com/watch?v=6YSAMo6TmkE
mailto:macakova1@centrum.sk
mailto:Jana.Macakova@zsaklv.sk


https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=sk&selLanguage
=sk 
 

English across the 
curriculum 

Časopis Hello číslo 9  
https://www.flp.sk/images/stories/
hello/2019-2020/cislo9-10/Hello-9-
10-2019-2020.pdf 

Čítanie si jednotlivých článkov ☺    

  SJL - 5. C  

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

Príbeh a opis  123-124   Cvičenia– do zošita 
Vysvetlenie – vyučovacia hodina 
Testy ALF 

Slovná zásoba – prirovnania, porekadlá, 
pranostiky 

125- 128   Cvičenia – do zošita 
Vysvetlenie – vyučovacia hodina 
Testy ALF 

Legendy 
Mataj 
Zľudovené piesne 
Komiks, encyklopédie 

113 – 131   Prečítať 
Vysvetlenie, rozbor – vyučovacia 
hodina 
 

Opakovanie (jazyk ) 
Opakovanie (literatúra ) 

133 - 139   Cvičenia na opakovanie 
Čítať vlastnú knihu 

Hudobná výchova 

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

Maďarská  hudba 
 

   Aktivity v TEAMS v tíme 
2019_HUV_5.C 

TSV  

Téma Link Poznámka 

1. Aktivita – „cviky pre silákov“  https://www.youtube.com/watch?v=X-
adG-Vt5Qs&feature=emb_logo 

Keďže do školy sa vrátiť nemôžete, s cvičením musíte pokračovať 
v domácich podmienkach prikladám ďalšie video s jednoduchými 
cvikmi pre „silákov“, ktoré v pohode zvládnete. Skúste tieto 
cvičenia zrealizovať aspoň dvakrát do týždňa. Zapojíte všetky 
svaly, ktoré teraz nezapájate. 

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
https://www.flp.sk/images/stories/hello/2019-2020/cislo9-10/Hello-9-10-2019-2020.pdf
https://www.flp.sk/images/stories/hello/2019-2020/cislo9-10/Hello-9-10-2019-2020.pdf
https://www.flp.sk/images/stories/hello/2019-2020/cislo9-10/Hello-9-10-2019-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X-adG-Vt5Qs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=X-adG-Vt5Qs&feature=emb_logo


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.C 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Asertivita    http://youtu.be/yOPvADzymjg 
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-
konickova/6430/aktivity-na-rozvoj-asertivneho-
spravania , preštuduj si to a ak máš možnosť 
zahraj sa s rodinou. 

Vzory    http://www.youtube.com/watch?v=fZYq4mlWfa
0 
 

 

 
 
Posledné dva júnové týždne sú venované opakovaniu a utvrdzovaniu prebratého učiva. 
Čiže toto je posledná tabuľka s úlohami v tomto školskom roku :)  

http://youtu.be/yOPvADzymjg
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6430/aktivity-na-rozvoj-asertivneho-spravania
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6430/aktivity-na-rozvoj-asertivneho-spravania
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6430/aktivity-na-rozvoj-asertivneho-spravania
http://www.youtube.com/watch?v=fZYq4mlWfa0
http://www.youtube.com/watch?v=fZYq4mlWfa0

