5. ročník - Práca pre žiakov počas mimoriadnej situácie od 16.3. do 27. 3. 2020
Predmet
SJL

ANJ

Učivo – čo žiaci dostanú k štúdiu, akou formou a ako bude zabezpečená spätná väzba
5. A – SJ - Opisný slohový postup
Akostné prídavné mená
Stupňovanie prídavných mien
Opis ilustrácie
Vzor pekný
Vzor cudzí
LIT - J. Speranskij – Krása nevídaná
Bábkové divadlo
Perinbaba
Zbojník Jurko
Žiaci budú pracovať s učebnicami SJ a LIT, s pracovným zošitom Hravá literatúra. Posielať
budem poznámky, prezentácie a pracovné listy na opakovanie a utvrdenie učiva.
5.B – SJ – Opis ilustrácie
Vzor pekný
Vzor cudzí
Opis osoby
LIT- O medveďovi, čo vedel premýšľať
Povesti
Opakovanie učiva
Žiakom budú k dispozícii poznámky, prezentácia a pracovný list
5. A - ANJ – Slovesá mať a byť – použitie vo vetách
Opis osoby – precvičovanie
Sobotné ráno – čítanie s porozumením
Prítomný čas priebehový - kladná veta
Prítomný čas priebehový – záporná veta
Prítomný čas priebehový – otázka, krátka odpoveď
Prítomný čas priebehový – precvičovanie
Ideme nakupovať – čítanie s porozumením
Prítomný čas priebehový – upevňovanie
Prítomný čas jednoduchý – opakovanie
Prítomné časy – porovnanie
Žiaci budú pracovať s učebnicami ANJ Project a s pracovným zošitom Project. Posielať
budem poznámky, prezentácie, gramatické javy a pracovné listy na opakovanie a utvrdenie
učiva.
- 5A,5B: téma: prítomný čas priebehový, čítanie textov z uč. a preklad, vypracovávanie úloh
v PZ a uč., oblečenie SZ, vypracovanie PL, opakovanie príd.m. formou testu alebo PL

MAT

BIO
DEJ
GEG

TSV
INF
TECH

5.B precvičovanie násobenia a delenia viacciferných čísel. Slovné úlohy. Precvičenie plus,
mínus, pojmov x-krát viac, o x viac, polovica, tretina, štvrtina,.. Mám v pláne posielať deťom
každý deň príklady primerane na jeden deň. Mali by mi v správe na edupage poslať výsledky.
5.A – Delenie a násobenie čísel (dvoj a trojciferný deliteľ), slovné úlohy.
Premena jednotiek dĺžky, obvod obdĺžnika, štvorca, trojuholníka a mnohouholníka
Vodné obojživelníky a plazy; Vodné vtáky, Vodné cicavce; Vodný ekosystém
Projekt – Ľubovoľná téma (žiaci dostanú pokyny)
Opakovanie
Lesy;
Tundra
Polárne krajiny
Žiakom bude zadaný vedomostný kvíz; Nech si každý deň v domácich podmienkach zacvičia
rozcvičku, ktorou začínajú hodinu TSV.
Vytvoriť a poslať prezentáciu v Power Pointe z predmetu biológia, geografia, a to na
ľubovoľnú tému
Vytvoriť veľkonočný pozdrav alebo veľkonočný výrobok a poslať fotografiu

NBV katolícke

Každý večer o 20,00 sa ľudia vo svojich domovoch modlia za to, aby epidémia skončila, za
chorých ľudí a zdravotníckych pracovníkov modlitbu posvätného ruženca. Ak chceš, pridaj sa
aj Ty a pozvi svoju rodinu. Aj krátka a úprimná prosba má veľkú váhu...

