
SAMOŠTÚDIUM  18.5.-22.5.2020 

5A  ANJ Mg. Monika Kubrická  18.5.-22.5.2020 

Zadania domácich úloh 

Podľa odporúčaného rozvrhu je možné realizovať zadania z hlavných predmetov 

 

  9:00- 9:45 10:00-10:45 11:00 – 11:45 13:00-13:45 14:00-14:45 

Pondelok 

 

SJL ANJ  SJL 

(online) 

 

Utorok  

 

DEJ   NEJ 

(online) 

konzultácie 

Streda 

 

MAT SJL ANJ 

(online) 

  

Štvrtok 

 

GEO  MAT 

(online) 

        

konzultácie 

Piatok 

 

ANJ BIO  konzultácie  

-toto je návrh rozvrhu – máte zredukovaný počet hodín.  

-môžete sa učiť podľa vlastných možností, schopností, časovo si to rozvrhnúť ako 

potrebujetete. Na zoome mi poviete ako to stíhate, či sa do toho rozvrhu časovo zmestíte. 

-téma – IN A CAFÉ / RESTAURANT 

Money (currency- mena):  -   Dollar (s) and cent(s) 

- Euro (s) and cent (s) 

- Pound (s) and penny/ pence 

Phrases:  Can I help you? 

  Are you ready to order? 

 Can I have a ham sandwich, please? 

 Would you like salad or chips with it?  - Yes, please. No, thanks. 

 Would you like a dessert? 

Anything else? Anything to drink?   - Iˇll have a glass of lemonade. 

How much is it?  That´s 5.25 

How much are they?   They´re 10.75 

-Pozrite si frázy, naučte sa a na online hodine budete robiť dialógy v reštaurácii.  

             Odporúčané                                Nepovinné 

 



Student´s Book 

-str.60 – Review – cv.1,2,3, 4 – opakovanie gramatiky a slovnej zásoby U 5 

-Online hodina – streda 20.5.2020o 11h   ID 207-217-1697, Heslo 945239 - dialógy 

a cvičenia na opakovanie 

 

 

Matematika  5.A      od 17. 5. 2020 do 22.5.2020 

Téma:Trojuholník, konštrukcia trojuholníka. Pracovný list , kde si zopakujete obvod 

trojuholnika v slovných úlohách. Okrem toho, v pracovnom liste sú aj príklady na konštrukciu 

trojuholníka. Nezabudnite na postup konštrukcie. Okrem toho na stránke www.bezkriedy.sk  

budete mať test na zopakovanie si slovných úloh s grafmi. 

   Vypracovaný pracovný list  odošlite cez „bezkriedy“ alebo prefoťte vypracovanie v zošite 

a tiež ho môžete poslať na bezkriedy do správy.  

Ak vám je výhodnejšie môžete poslať aj cez Messenger,  mail 

blukacikova@centrum.sk    , alebo Viber. Moje  t. č. 0903326742 

 

ONLINE hodina matematiky  21.5.2020 o 11 hod na ZOOM 

ID 540 398 3598  ,  heslo: matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk


Samoštúdium Slovenský jazyk a literatúra (týždeň 18.5. 2020 – 22..5.  2020) 

Trieda:  5.A, 5.D 

 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte !  

Ďakujem všetkým žiakom, ktorí mi poslali doplňovací diktát a vypracovanie cvičení z PZ na 

s. 48 (synonymá a antonymá). Spätnú väzbu Vám budem posielať priebežne, ako budem 

stíhať.  

Jazyková zložka  

Minulý týždeň sme sa venovali lexikológii. Vysvetlil sme si čo sú synonymá, antonymá 

a homonymá. Zamerali sme sa aj na rozlišovania jednovýznamových a viacvýznamových 

slov. Precvičili  ste si synonymá a antonymá v cvičeniach z PZ s. 48-49 ( s. 48 ste mi poslali, 

s. 49 sme si kontrolovali spoločne na hodine)  Jednovýznamové a viacvýznamové slová 

trénujte v cvičeniach z  PZ SJ /s. 56 – 57.  Kontrolu cvičení si spravíme spoločne na on-line 

hodine.   

Preskúšajte sa aj v programe ALF → test - Synonymá - antonymá  

zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla) → výber triedy → 

meno žiaka (bez hesla) 

...................................................................................................................................................... 

Slovesá -   poznámky do zošita  

- sú ohybné  slová, ktoré pomenúvajú, čo osoby, zvieratá a veci robia alebo čo sa s nimi deje, 

v akom sú stave 

- pýtame sa otázkami : čo robí? čo sa s ním deje? 

- vyjadrujú činnosť alebo stav:  

  

 činnosť – keď niekto niečo robí, vykonáva … 

 stav niekoho alebo  niečoho 

 

Medzi slovesá vyjadrujúce  činnosť patrí napríklad :  

 bežať, čítať, rúbať, spytovať sa, trénovať, sprevádzať, variť, nakupovať, upratovať…. 

 

Medzi slovesá vyjadrujúce stav patrí napríklad: 

 rásť, dozrievať, blednúť, chorľavieť, šedivieť, červenieť, kvitnúť, vädnúť, vyzdravieť…. 

 

Základný tvar slovesa je neurčitok. Napíklad: skákať, plávať, modelovať…( - ť na koci) 

Ohývanie slovies  voláme časovanie. 

 
Gramatické kategórie slovies  

Pri slovesách určujeme tieto gramatické kategórie: osobu, číslo, čas, spôsob, vid, rod 



 

Osoba 

  singulár                                                plurál 

 1. osoba – ja                                        1. osoba – my  

 2. osoba – ty                                        2. osoba – vy  

 3. osoba – on, ona, ono                      3. osoba – oni, ony  

 

Číslo : jednotné = singulár → píšem, čítam, volá, kreslíš ….  

             množné = plurál → píšeme, čítáme, voláte, kreslili … 

 

Slovesný čas môže byť: prítomný, minulý, budúci. 

 

Prítomný čas slovesa vyjadruje dej, ktorý prebieha v momente prehovoru. 

Príklady prítomného času slovies: 

- volám, pracuje, číta, kopú, rozdeľujeme, vládnu, kričí, oblieka sa, športujú… 

 

Minulý čas slovesa vyjadruje dej, ktorý sa uskutočnil pred momentom prehovoru. 

Príklady minulého času slovies: 

- zavolal som, vypracoval, čítala, kopali, rozdelili sme, vládli, zakričal, obliekla sa, 

športovali…. 

 

Budúci čas slovesa vyjadruje dej, ktorý nasleduje po momente prehovoru. 

 Príklady budúceho času slovies: 

- budem volať, bude pracovať, bude čítať, budú kopať, budeme rozdeľovať, budú vládnuť, 

bude kričať, bude sa obliekať, budú športovať…. 

  

Slovesný spôsob môže byť oznamovací, rozkazovací, podmieňovací  

Slovesný vid rozlišujeme dokonavý a nedokonavý  

Slovesný rod môže byť činný alebo trpný. 

Slovesnému spôsobu, vidu a rodu sa budeme venovať vo vyšších ročníkoch, len aby ste 

vedeli, že sú to gramatické kategórie, ktoré sa pri slovesách určujú. 

Príklad časovania slovesa lietať v tabuľke  

sloveso: lietať jednotné číslo - singulár  množné číslo - plurál  

Prítomný čas 

1. osoba 
lietam lietame 

2. osoba 
lietaš lietate 

3. osoba 
lieta lietajú 



Minulý čas 

1. osoba 
lietal som lietali sme 

2. osoba 
lietal si lietali ste 

3. osoba 
lietal, lietala, lietalo lietali 

Budúci čas 

1. osoba 
budem lietať budeme lietať 

2. osoba 
budeš lietať budete lietať 

3. oba 
bude lietať budú lietať 

 

Zapamätaj si: 

Pri časovaní slovies sa vo všetkých ohýbacích príponách píše mäkké – i / í ! 

  

Napríklad: 

- varím, varíš, varí, varíme, varíte, varil,  varila,varilo, varili, bude variť ) 

  

Zvláštnosťou sú iba tvary rozkazovacieho spôsobu slovies:  umyť, skryť, prikryť, ktoré sú 

utvorené z niektorých vybraných slov.  

Umy! Skry! Prikry! – tam píšeme – y! 

Do zošita si vyčasujte sloveso pracovať podľa príkladu v tabuľke.  

Príklady určovania gramatických kategórií slovesa vo vete: 

Naši predkovia nosili dlhé vlasy.  

nosili – 3. os., pl., minulý  čas 

 

Ďalšiu časť filmu budú vysielať v utorok.  

budú vysielať – 3. os., pl., budúci čas 

Už hodinu  poctivo trénujem.  

trénujem – 1. os., sing., prítomný čas 

Slovesá a ich  gramatické kategórie  si precvičujte v PZ SJ na strane 53 – 54 . (Vypracovanie 

týchto cvičení nemusíte posielať mailom.)  Cez Edupage Vám posielam prezentáciu 

o slovesách. Pozrite si ju.   

Literatúra 



Kto si nestihol prečítať ukážky z TC -  Legendy, nech dočíta tento týždeň. Dorobte si  aj 

chýbajúce cvičenia z PZ Hravá literatúra s. 58 – 60.  

Zopakujte si, čo sme sa naučili ....... (ústne)  Kontrolu si urobíme spolu na on- line hodine. 

1. Ako sa nazýva posvätná kniha kresťanov?      

2. O čom rozprávajú legendy?  

3. Čo má legenda spoločné s povesťou?  

4. Aký je rozdiel medzi legendou a povesťou? 

5. Ktoré legendy sú najdôležitejšie pre slovanské národy? (napíš ich názvy )  

  ich spoločný názov je .......  

6. Kto je autorom týchto legiend ? 

7. V ktorom roku prišli na územie Veľkej Moravy bratia Konštantín a Metod ?  

8. Vysvetli významy slov : Sofia - .....................................................................................  

                                           spasenie  - ...............................................................................  

                                           milosrdný - ..............................................................................  

                                           staroslovienčina - ................................................................. 

                                           hlaholika - ............................................................................... 

9. Aké nešťastie postihlo mesto v Legende o Jurajovi?  

10. Povedz názov ľudovej rozprávkovej legendy. 

      Komiks  (príbeh na rýchle čítanie) 

- je kreslený seriál komických alebo dobrodružných príbehov v časopisoch. Kreslené 

obrázky dopĺňa text. Text je umiestnený v tzv. bublinách uprostred alebo v okrajovej 

časti obrázka. Obrázky sú často doplnené rôznymi zvukomalebnými výrazmi. 

V komikse sa spája literatúra s výtvarným umením. 

Komiks má pôvod v USA. Prvýkrát sa tzv. comic strip = komický pás objavil v prílohe 

časopisu New York World v roku 1895. Významným medzníkom v histórii komiksu bol 

rok 1929, keď vyšli dobrodružné komiksy – Tarzan, Budd Rogers a rok 1938, keď Jerry 

Spiegel a Joe Schuster vytvorili komiks Superman. 

Komiksovú podobu dostali aj príbehy Walta Disneyho – Káčer Donald, Mickey, Mouse, 

Tom a Jerry a pod.  

 K prvým autorom slovenského komiksu patrí Jozef Schek. Obľúbeným sa stal jeho 

seriál  Jožinko, dieťa svojich rodičov, ktorý vychádzal v časopise Roháč  v rokoch 1965 – 

1986. Božena Plocháňová nakreslila množstvo komiksov pre detské časopisy Včielka, 

Slniečko, Ohník. K súčasným autorom komiksu patria František Mráz a Marián 

Čiapka. Podobu kreslených príbehov dostali aj slovenské povesti. Autorom ilustrácií 

k povestiam je Martin Kellenberger, text napísal Ondrej Sliacky.  

 

Ukážky komiksov si pozrite a prečítajte v učebnici LV str. 122 – 126.   

 

 



Prečo vznikajú vojny ?     dejepis       5.A                                19.5.2020       

(str. 75) 

Vojny vznikali z rôznych dôvodov : 

- v praveku sa ľudia zabíjali kvôli koristi, potrave, stádam zvierat..atď. 

- v staroveku sa zabíjali kvôli zisku nových území, k prístupu k moru, kvôli  

  nerastným surovinám (zlato, striebro, železo) 

  napr. Trójska vojna (Gréci - Trója) v rokoch 1260 p. n .l. - 1180 p. n. l 

 (trvala 80 rokov ) 

- v stredoveku sa ľudia zabíjali o nové územie, o kolónie, ale aj kvôli  

  náboženským dôvodom (napr . 100 -ročná vojna medzi Anglickom a  

  Francúzskom(1337- 1453) , aj keď trvala 116 rokov !!! 

  30-ročná vojna medzi katolíkmi a evanjelikmi v Európe (1618-1648)       

  Turecké vojny voči Uhorsku (1526- 1683) 

- v novoveku kvôli zisku nových území , hlavne v Amerike, ale aj kvôli  

  občianskym právam a rasovým dôvodom (černosi v Amerike- Vojna Sever  

  proti Juhu : 1860-1865, Napoleonské vojny v Európe 1805-1815) 

- v 20.storočí  :  dôvody 1.a 2.svetovej vojny boli : rasové, etnické, náboženské 

  a ziskanie nových území v Afrike, v Ázii.  

 

Vojny v modernej dobe -  dejepis   5.A                    21.5.2020        (str. 76-78) 

Dve svetové vojny sa odohrali v 20.storočí. Bola to : 1.svetová vojna a 2.svetová  

vojna. 

1.svetová vojna  : trvala od 1914-1918, bojovali proti sebe štáty : Trojspolku a Dohody. 

Trojspolok (spojenci : Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Taliansko) 

Dohoda ( spojenci : Francúzsko, Anglicko a Rusko) 

Bojovalo sa : v Európe, na Blízkom Východe, v Afrike, v Číne, v Tichomorí 

Výsledok : víťazstvo štátov Dohody. 



Celkové straty na životoch (vojaci + civilisti) okolo 25 až 30 miliónov obetí. 

 

2.svetová vojna : trvala od 1939-1945, bojovali proti sebe štáty : 

Nemecko+ Taliansko + Japonsko  proti    Anglicku , Francúzsku, ZSSR a USA. 

Štáty  : Anglicko, Francúzsko , ZSSR , USA tvorili protihitlerovskú 

koalíciu. 

Bojovalo sa : v Európe, v Ázii, v Afrike, Atlantik, Pacifik, Čína, Blízky východ, 

v Juhovýchodnej Ázii. 

Výsledok : víťazstvo štátov : Franc., Angl., ZSSR a USA 

Celkové straty na životoch (vojaci + civilisti) okolo 75-80 miliónov obetí 

 !!! Úloha !!!  vysvetli pojmy :   Koncentračný tábor 

                                                     Holokaust , Šoa, Hirošima a Nagasaki 

                                                     (vyhľadaj si tieto slovíčka na internete) !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIOLÓGIA   Olejniny, okopaniny 

Olejniny: 

 Olejniny sú rastliny, ktorých semená obsahujú rastlinné oleje. 

 Olej sa zo semien získava lisovaním. 

 Zvyšky semien – výlisky- sú krmivom pre dobytok. 

 Z rastlinných olejov sa vyrábajú stolové jedlé oleje, ktoré sa využívajú na prípravu 

jedál, výrobu pokrmových tukov, olejových farieb a mydiel. 

Medzi olejniny patrí: 

- Slnečnica ročná - rastie u nás v najteplejších oblastiach. Je to vysoká bylina, má drsné listy 

a veľké kvety. 

- Kapusta repková pravá = repka olejka - má jasnožlté kvety s charakteristickou vôňou pri 

kvitnutí. Zo semien sa získava repkový olej. 

- Mak siaty 

Okopaniny:  

Sú rastliny pestované na poliach, ktorým treba počas rastu okopávať (prevzdušňovať) 

pôdu. 

Medzi okopaniny patrí: 

- Ľuľok zemiakový (zemiak) - Hľuzy sú potravou pre človeka, vyrába sa z nich škrob 

a lieh. Plody sú zelené bobule. Celá rastlina okrem hľúz je jedovatá. 

- Repa cukrová - sa pestuje v teplých oblastiach. Koreň - buľva obsahuje cukor. 

Získava sa z nej cukor. 

- Repa kŕmna - sa používa ako krmivo pre dobytok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slnečnica ročná                                    Kapusta repková pravá                          Mak siaty 



 

 

 

 

 

 

 

Ľuľok zemiakový                                Repa cukrová                                     Repa kŕmna 

 

Úloha: 

- Pripraviť jednu prezentáciu z hospodárskych plodín. Prezentácia musí obsahovať 

základnú charakteristiku rastliny, jej využitie, obrázky... 

 

Návrhy tém prezentácií: 

- Slnečnica ročná 

-  Repa cukrová 

- Repa kŕmna 

- Ľan siaty 

- Pšenica 

- Ovos  

- Raž 

- Sója  

Prezentáciu poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

 

Kováčik (INF)   Informatika (od 18. mája do 22. mája 2020) 

(Doplnkové aktivity nad rámec domáceho vzdelávania – NEPOVINNÉ) 

Všetky ročníky a triedy (5. A, 5. B, 6. A, 6. D, 7. A, 7. B, 7. D, 8. C)národa. 

(V prípade, že ste IT FITNESS TEST 2020 ešte neabsolvovali) 

IT FITNESS TEST 2020 

Otestuj svoje IT zručnosti v najväčšom IT teste národa. 

https://itfitness.sk/sk/ 

 

zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla) → výber triedy → 

meno žiaka (bez hesla) 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


Test na portáli ALF 

Názov: Informatika 

SAMOŠTÚDIUM 

Predmet: Nemecký jazyk 
Trieda:  5.A, 7.B, 7.C, 7.D 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie: 18.5.2020 – 22.5.2020 
 

Milí moji,  

teším sa na Vás v utorok!! 5.A o 12.30 hod. a siedmaci o 13.20 hod. na ZOOMe. Musím Vás  

mnohých pochváliť, že sa veľmi snažíte. Niektorí si však stále neuvedomujú, že nemáme 

prázdniny, a tých prosím, aby mi poslali vypracované materiály aj spätne na adresu 

mikulova.annamarie@gmail.com. Krásny týždeň , Annamarie Mikulová. 

 

Modul  2/ Lekcia 2  Ein Besuch – NÁVŠTEVA 

 

Časovanie slovies jesť a piť 

 trinken              piť  essen  jesť 

ich trinke  ja pijem esse                      ja jem 

du trinkst  ty piješ isst                        ty ješ 

er,sie,es trinkt  on, ona, ono pije isst                        on, ona, ono je        

wir trinken  my pijeme essen                   my jeme   

ihr trinkt  vy pijete esst                       vy jete 

Sie 
sie 

trinken  Vy pijete,  
trinken                oni   pijú 

essen                   Vy jete (vykanie) 
essen                   oni jedia 

 

V komunikácii sú dôležité i tieto frázy: 

1. Was isst/trinkst du gern?  Čo ješ/piješ rád? 

2. Was essen/trinken Sie gern?  Čo jete/pijete rád/rada? (vykanie) 

3. Isst du gern Obst?   Ješ rád ovocie? 

4. Essen Sie gern Obst?   Jete rád/a ovocie? (vykanie) 

5. Trinkst du gern Cola?   Piješ rád Colu? 

6. Trinken Sie gern Kaffee?  Pijete rád/a kávu? (vykanie) 

7. Was ist dein Lieblingsgetränk?  Čo je tvoj obľúbený nápoj? 

8. Mein Lieblingsgetränk ist Milch. Môj obľúbený nápoj  je mlieko.  

9. Ich trinke gern Cola.   Pijem rád Colu. 

10. Ich esse gern Obst.   Jem rád ovocie. 

11. Was ist dein Lieblingsessen?  Čo je tvoje obľúbené jedlo? 

12. Mein Lieblingsessen ist Pizza.  Moje obľúbené jedlo je pizza. 

13. Wie schmeckt dir das?   Ako ti to chutí? 

14. Das schmeckt mir sehr gut/lecker. Chutí mi to vynikajúco/výborne. 

15. Hast du Durst/Hunger?   Máš smäd/hlad? 

16. Ja, ich habe Durst/Hunger.  Áno, mám smäd, hlad. 

17. Nein, ich habe keinen Durst/Hunger. Nie, nemám smäd/hlad. 

18. Ich bin satt.    Som sýty. 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com


19. Gutten Appetit!   Dobrú chuť! 

20. Zum Wohl!    Na zdravie! 

21. Prosit!     Na zdravie! 

   

1. Práca s učebnicou s. 55 cv. 9    

 

- Was möchtest du trinken, Brigitte? Čo si prosíš na pitie, Brigitte?  

Ein Glas Mineralwasser?  Pohár minerálky? 

 

 Nein, ich möchte lieber eine Dose Cola. Nie, radšej si dám plechovku Coly. 

__________________________________________________________________________________ 

- Was möchten Sie trinken, Frau Stein? Čo si prosíte na pitie Vy, pani Steinová? 

Eine Tasse Kaffee?   Šálku kávy? 

 Nein, ich möchte lieber eine Tasse Tee. Nie, radšej si prosím šálku čaju. 

__________________________________________________________________________________ 

Vyber si 5 osôb z ďalších možností a napíš rozhovory do zošita. 

 

2. Práca v pracovnom zošite -  strana 36 cv. 7, 37/8,9 

 

Vytvorila som Ti zo slov v tejto lekcii osemsmerovku, aby si sa trošku pobavil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETV pre 5.ročník 

Ahojte milí etikári, dúfam, že sa máte dobre, ste zdraví a stíhate sa učiť. 

Ďakujem všetkým, ktorí mi posielajú vypracované úlohy. Ostatných by som poprosila, aby 

tak urobili aj oni.  

Dostávam veľa mailov s úlohami od mojich žiakov. No, len pár detí vie mail napísať. Často sa 

stáva, že mi nenapíšu kto posiela úlohu, nepozdravia sa.... 

Preto som sa rozhodla, že vám pošlem stručný manuál, ako písať mail tak, aby ste sa 

nemuseli za neho hanbiť.  Vašou úlohou bude prečítať si návod na písanie mailu a podľa 

neho mi napísať mail. Budem rada, ak mi pošlete s týmto mailom aj vaše neposlané úlohy. 

Prajem Vám krásny týždeň, buďte zdraví. 

p. uč. Kopencová 

 

Ahojte, všetci, čo ste tento dokument otvorili,  

nechcem Vás poúčať, ani nič podobné, ale nedá mi pozerať sa na množstvo mailov, ktoré sa v tento 
čas (korony) píše a dostáva, cez ktoré komunikujeme.  

Ako vyzerá mail je vizitkou vašej osoby. Sú isté zásady, ktoré keď sa čím skôr naučíte a budete ich 
dodržiavať, nadobudnete istú úroveň, ktorá je potrebná. Zídu sa vám do života!  

Povedzme si na rovinu, nie je to jadrová fyzika, myslím, že to všetci zvládnete a pani učiteľky a pánov 
učiteľov nebudú bolieť oči (pri najhoršom im ukážete ako sa písať mail má :D ). Ak o to nemáte 
momentálne záujem, píšte ako sa Vám páči, ale verte, že niekedy v budúcnosti sa Vám to zíde.  Viem, 
že ešte nie ste vo veku, kedy vybavujete obchodné stretnutia, faktúry alebo čokoľvek iné... No, tento 
manuál vám pomôže, aby ste vyzerali ako slušný človek, ktorý vie ako písať mail. Na Messengeri 
s kamošmi si píšte akokoľvek chcete, ale keď píšete mail treba sa vyjadrovať slušnejšie a zdvorilejšie. 
Samozrejme, že to netreba preháňať, v maily sa určite nemusíte pretvarovať. Myslím, že ste 
dostatočne inteligentní, aby ste pochopili, prečo a kedy sa formálne maily píšu.  

Ešte chcem upozorniť, že toto sú moje poznatky. Nehovorím, že sú dokonalé, aj ja sa môžem mýliť. 
Poprípade ak Vaša mamka a ocko píšu často maily, môžete sa o tom s nimi porozprávať.  

ZÁSADY PRI PÍSANÍ MAILU: 

-Ako úplne prvé píšete mailovú adresu, komu idete mail posielať (skontrolujte si ju) a predmet mailu. 
Dobrý názov predmetu je veľmi dôležitý. Dôležité je, aby bol výstižný a obsiahol pointu/podstatu 
mailu.  

Príklad: ak posielate prezentáciu z Geografie alebo výkres na Výtvarnú výchovu, napíšte do predmetu 
tému prezentácie, výkresu. Napr. Prezentácia – Afrika, Výkres – Moje leto. 

Prečo je to dôležité?  

Keď budete mať v schránke veľa mailov, pri dobrom predmete, viete starší mail dohľadať rýchlejšie.  



- Na začiatku vždy treba pozdraviť + človeka osloviť.Za pozdravom sa píše čiarka. Teraz sú 2 
možnosti: 1. za oslovením dáte čiarku, nasledujúca veta začína malým písmenom.  

2. možnosť je, že za oslovením napíšete výkričník/bodku, čo predurčuje v ďalšom texte Veľké prvé 
písmeno začiatočného slova. Skôr sa ale využíva prvý spôsob - čiarka za meno a malé písmeno 
ďalšieho textu. 

- Za pozdravom a oslovením sa zvyčajne vynechá riadok. Z dôvodu prehľadnosti, text sa jednoduchšie 
číta a chápe.  

- Nasleduje Váš text, čo je samotným obsahom. Treba byť jasný, vyjadriť čo chcete, píše sa celou 
vetou.  

- Vždy si skontrolujte gramatiku. 

- Ako aj v liste, aj v maily sa píše veľké písmeno pri zámenách Vás, Vám, Tebe, Ti ... 

- Ak píšete človeku, ktorému vykáte, treba mu vykať správne: (NESPRÁVNE: Bola ste spokojná?, 
SPRÁVNE: Boli ste spokojná?, NESPRÁVNE: Prosím Vás, prečo ste toto neposlal?, SPRÁVNE: Prosím 
Vás, prečo ste toto neposlali?) 

- Či písať mail s diakritikou alebo bez, som si úprimne musela googliť. Ja v mailoch píšem diakritiku 
(mäkčene, dĺžne), ale nie je to pravidlo. Avšak text s diakritikou pôsobí dôveryhodnejšie, slušnejšie 
a hlavne je zrozumiteľnejší a jednoduchšie sa číta.  

- Používajte ďakujem, prosím, prepáč/te (ako aj v bežnej konverzácií) 

- Ak odpisujete na mail, nezabudnite odpísať na všetky otázky, ktoré Vám boli napísané. 

- Ak píšete mail, kde hovoríte o viac veciach, rozdeľte to voľným riadkom. Napr. na začiatku napíšete, 
že posielate domácu úlohu zo Slovenského jazyka. – vynecháte riadok – A ďalej sa spýtate, či sa má 
pani učiteľka / pán učiteľ dobre (To bol príklad, nemusíte sa toto pýtať. :D Pokiaľ vás to nezaujíma, 
samozrejme). 

- Ja častokrát využívam tučné písmo alebo podčiarknuté slová. Keď sú jednoduché (jedno-vetové) 
maily tak nie, ale keď sú zložitejšie, využívam (ako vyššie uvádzam) vynechanie riadku a zvýraznenie 
najdôležitejších, kľúčových slov. To si môžete všimnúť aj v tomto dokumente. 

- V maily sa nemusíte vyjadrovať vážne. Buďte svoji! Môžete používať smajlíkov, ak je to teda vhodné 
(pri veľmi formálnych skôr nie, ale keď si píšete s pani učiteľkou/pánom učiteľom, myslím, že 
jedného, dvoch usmiatych smajlíkov použiť môžete). 

- Na záver ja zväčša poprajem pekný deň alebo poďakujem za ochotu, za odpoveď alebo napíšem len: 
S úctou / S pozdravom (bez bodky). Alebo všetko dokopy.  

- A na záver každého mailu (do ďalšieho riadku) sa treba podpísať! Kto ste a odkiaľ ste (trieda, neskôr 
odbor alebo firma) 

 
Na ďalšej strane je ukážka, ako by mail mohol vyzerať.  

UKÁŽKA: 

Dobrý deň, pani učiteľka, 
 
v prílohe Vám posielam domácu úlohu z Matematiky, ktorú ste nám dali na tento týždeň. Niektoré 
príklady som nevedela vypočítať, tak mi ich vysvetlila sestra. 
 



Áno, príklady z minulého týždňa mi nerobili problém.  
 
Ďakujem. Prajem pekný deň.  
 

 

S pozdravom 

Terézia Kopencová –4.B 

 

 

 


