
Učivo, ktoré sa bude preberať  dištančnou formou v apríli v 5. ročníku 

Predmet Učivo  

SJL 5.B 
Synonymá 
Antonymá 
Ako sa učiť 
Tvoríme jednoduché príbehy 
Povesti 
Legendy 
(prezentácia + poznámky + projekt) 
5.A 
SJ: Opis osoby – opisný slohový postup  
      Upevnenie vzorov pekný/cudzí  
      Diktát č. 3 – prídavné mená – online test  
      Synonymá  
      Antonymá  
LIT: Animovaný film – Zbojník Jurko /V. Kubal  
       O medveďovi, čo vedel premýšlať  
      Upevňovanie vedomostí – divadlo, film, animovaná rozprávka  
      Povesti – charakteristika  
      Zakopaný meč pod Zoborom 
 

ANJ 
 

p. uč. Častulínová: 
Prítomný čas jednoduchý – opakovanie  
Prítomný čas priebehový – upevnenie  
Kombinácia prítomných časov  
Ideme nakupovať – projekt oblečenie  
Konverzácia – nákup v obchode (Teams) 
 
p. uč. Machová: 
Žiaci pokračujú učebnicou Project 2, a to témou Môj život. Precvičovanie Prítomného 
jednoduchého a Priebehového času. 
 
p. uč. Martáková: 
Opakovanie lekcie, Veľkonočné tradície, vyjadrenie minulosti-byť, mať, zápor, práca s textom- 
vyhľadať slovesá byť a mať v texte, tvorenie min. času pri pravid. a nepravid. slovesách -
zápor, ot., odp., práca s textom -vyhľadať pravid. a nepravid slovesá   v min.čase 

MAT 
 

5.B  
precvičovať obvod štvorca a obdĺžnika, geometrické útvary zložené zo štvorca a obdĺžnika 
 
5.A  
 Sčitovanie, odčitovanie, násobenie, delenie prirodzených čísel, slovné úlohy. Obvod a obsah 
štvorca a obdĺžnika. 

BIO 
 

Zhrnutie: Život vo vode a na brehu, Lúky, polia, pasienky  

DEJ 5.A/B 
Zapísaná myšlienka sa zachovala 
Prvé knihy 
Médiá 
Duchovný život človeka 
(prezentácia + poznámky ) 

GEG 
 

Pracovný list na typy krajín  
Projekt/prezentácia na ľubovoľnú tému (vyberú  si tú, ktorá ich najviac zaujala počas roka) 

TSV Kontrolujeme postupne vedomostný kvíz  
Žiaci cez EduPage  priebežne dostávajú rôzne  námety, videá a návody, ako individuálne cvičiť 
doma.  
Olympizmus  



 Pohyb v domácnosti: Pohyb s metlou, mopom v priestore, Švih prachárom, Strečing s 
prachovkou, Drepy pri umývačke, Úkroky s vysávačom - fotodokumentácia  

INF Žiaci využívajú svoju informatickú gramotnosť  a nové potrebné zručnosti  získavajú pri 
domácom štúdiu.  
 

TECH Akákoľvek pomoc v domácnosti, veľkonočná výzdoba, práca v záhrade, v garáži ... je 
napĺňaním osnov predmetu technika. Ak pošlete fotografiu z toho, čo sa vám podarilo 
(pečenie, výzdoba, ručné práce...), radi ju zverejníme na internetovej stránke školy. Môžete 
priložiť aj svoj úspešný kuchársky alebo cukrársky recept, inšpirujete ostatných. 
 
Dobrovoľná úloha pre dievčatá do konca školského roka: Dostanete recept na štrúdľu, 
vyskúšajte ju upiecť. 
  
Vaše fotografie pošlite na adresu  bea.sabova@gmail.com. 
 

VYV Dobrovoľná úloha – Kronika našich dní; Obrázok vypracovaný podľa pokynov v EduPage 
zaslať do konca apríla na uvedenú adresu. 
 

NBV - 
katolícke 

Žiaci a ich rodiny sú pozvaní každý deň k modlitbe za chorých, zdravotníkov a všetkých, ktorí 
sa o nás starajú a za odvrátenie šírenia choroby. 
Žiaci dostanú úlohu k Veľkej noci 
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