Trieda: 5. D
Obdobie: 1.6. – 29.6. 2020

Téma
Príbeh a opis

Učebnica, str.
123-124

Slovná zásoba – prirovnania, porekadlá,
pranostiky

125- 128

Legendy
Mataj
Zľudovené piesne
Komiks, encyklopédie
Opakovanie (jazyk )
Opakovanie (literatúra )

113 – 131

Téma
Rovnice I
Práca s údajmi

Opakovanie

SJL
Pracovný zošit, str.

Projekty

133 - 139

Učebnica, str.
47/22,23
48/ 1 - 8
49/11,12,14
50/16,17,19
51/20 - 24

Poznámka
Cvičenia– do zošita
Vysvetlenie – vyučovacia hodina
Testy ALF
Cvičenia – do zošita
Vysvetlenie – vyučovacia hodina
Testy ALF
Prečítať
Vysvetlenie, rozbor – vyučovacia hodina

Cvičenia na opakovanie
Čítať vlastnú knihu

Matematika
Pracovný zošit, str.
33 - 35
36 - 38

39 - 40

Projekty

Poznámka

Dokončiť

NEJ
Téma

Učebnica, str.

Pracovný
zošit, str.

Lekcia 5

Str. 36,37

45,46

Opakovanie – online
vyučovanie

Projekty

Poznámka

Nové slovíčka z online hodiny

Online cvičenia:

Quiz – online

https://www.hueber.de/exercises/53026661/a11/?rootPath=/exercises/53026661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a81d0d01a6

Online – počúvanie
s porozumením
Test v Alf

BIO
Téma
Lúčne a poľné stavovce - vtáky

Učebnica, str.
98,99,100

Lúčne a poľné stavovce – cicavce, Trávnatý ekosystém

101,102,104,105

Pracovný zošit, str.
85,86 – poznámky v
PZ
87 - poznámky v PZ

Projekty

Poznámka
Online vyučovanie
Online vyučovanie

GEG
Téma
Pamiatky UNESCO v Amerike, v Ázii

Učebnica, str.
73,74

Pracovný zošit, str.
60,61

Pamiatky UNESCO v Austrálii

74,75

62,63,64 – Opakovanie
– odfotiť a poslať do
Teamsu

Dejepis

Projekty

Poznámka

Online vyučovanie
Online vyučovanie

Téma

Učebnica, str.

Čo je náboženstvo
Keď zlyhá komunikácia
Záverečné opakovanie

72 – 74
75 – 78
79

Téma
13/ What happened?

14/Things change

Časopis Hello číslo 9
https://www.flp.sk/images/stories/hello/20192020/cislo9-10/Hello-9-10-2019-2020.pdf

Pracovný Projekty
zošit, str.

ANJ
Učebnica, str.
98/ 6a,b,c,d
99/7a (časť Me) , 8a,b
116/unit 13 preložiť a naučiť
121/unit 13
103/2b,c,d,e,f
104/5a,b
105/6a,b,c
117/unit14 preložiť a naučiť
106/8a,b
107/9a preložiť, 9c,d
109/celá strana
126/ nepravidelné slovesá všetky preložiť a naučiť sa
Čítanie jednotlivých článkov ☺

Poznámka

Pracovný zošit, str.
Cvičenia:
80/celá,
81/6a,b
83/celá
84,85/ celé strany
86/2e, 4a,b
87/4c, 5
89/celá
95/ unit 13 poznámky
96/unit 14 poznámky

Projekty

Poznámka

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

Učebnica, str.

Pracovný zošit, str.

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

Poznámka
Min 1 strana dodržať
formátovanie textu + 2
obrázky

Výtvarná výchova
Téma

Učebnica, str.

Galéria v škole, škola v galérii

https://www.youtube.com/watch?v=6YSAMo6TmkE

Téma
Maďarská hudba

Téma
1. Aktivita – „cviky pre silákov“

2. Aktivita – „Daj si rúško a hýb sa!

Pracovný zošit,
str.

Učebnica, str.

Hudobná výchova
Pracovný zošit, str.

Projekty

Poznámka
Učebný materiál a podnety na
aktivitu priložené v Teamse.

Projekty

Poznámka
Aktivity v TEAMS v tíme
2019_HUV_5.D

TSV CHLAPCI
Link
Poznámka
https://www.youtube.com/watch?v=X- Keďže do školy sa vrátiť nemôžete, s cvičením musíte pokračovať
adG-Vt5Qs&feature=emb_logo
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.
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“.

Téma

Učebnica, str.

Little sports

TSV D
Pracovný zošit,
str.
Odporúčanie 2x
za týždeň

Projekty

Poznámka
Vyber si dve videa z kanálu Little sports
https://www.youtube.com/channel/UCTIwFB4ciFi5ZCIuVlwaOg/videos

Cvičenia zamerané na celé telo
Horné končatiny
Dolné končatin

Téma
Asertivita

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

Učebnica, str.

ETV
Pracovný zošit,
str.

Projekty

Poznámka
http://youtu.be/yOPvADzymjg
https://eduworld.sk/cd/jaroslavakonickova/6430/aktivity-na-rozvoj-asertivnehospravania , preštuduj si to a ak máš možnosť

zahraj sa s rodinou.
http://www.youtube.com/watch?v=fZYq4mlWfa0

Vzory

Téma

Učebnica, str.

THD
Pracovný zošit, str.

Projekty

Vynález, patent, objav
Pôda a pracovné náradie, osivo a sadivo,
spôsoby sejby a sadenia, zelenina a jej druhy
Záverečné opakovanie

Poznámka

Pripraviť si krátke poznámky vo
worde z internetu na zadanú tému

NBV
Téma

Učebnica, str.

Pracovný zošit, str.

Služba rodine – som chlapec, som dievča

Str. 93 -95

Str. 38 -39

Modlím sa za najbližších

Str. 106-108

Str. 44

Projekty

Poznámka
Porozmýšľaj nad
rozdielmi medzi
chlapcami
a dievčatami, hľadaj
vaše záujmy, záľuby,
povinnosti ... Urob
každý deň dobrý
skutok
Uvažuj nad zmyslom
modlitby. Snaž sa
denne modliť za seba
i svojich blížnych

