
Slovenský jazyk a literatúra (týždeň 1.6.  2020 – 5.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte!  

Ďakujem, že ste  mi poslali doplňovací diktát, vypracovanie PL – M.R. Štefánik, projekt Môj 

obľúbený literárny hrdina aj otázky k besede. Dúfam, že hodina literatúry s p. spisovateľkou 

G.Futovou sa Vám páčila. Pozdravuje Vás a odkazuje, že ste boli skvelí. Spätnú väzbu 

k vypracovaniam jednotlivých úloh vám budem posielať priebežne.  

Jazyková zložka 

V uplynulom období sme sa začali venovať skladbe, vete a vetným členom. Napísali ste si 

poznámky k hlavným vetným členom – podmetu a prísudku. O podmete sme si povedali, že 

môže byť vyjadrený alebo nevyjadrený. O prísudku sme hovorili, že môže byť buď slovesný 

alebo slovesno – menný.  

Prisudzovací sklad, dvojčlenná veta – poznámky do zošita 

Podmet a prísudok spolu tvoria tzv. prisudzovací sklad. Tento sklad je jadrom dvojčlennej 

vety. Veta, ktorej jadrom je vyjadrený podmet a prísudok je dvojčlenná. 

Napríklad: Naše rodiny sa stretávali pravidelne. Podmet = rodiny, prísudok = sa stretávali  

Prisudzovací sklad = podmet + prísudok, čiže rodiny sa stretávali  

Uvedená veta je dvojčlenná - úplná, lebo má vyjadrený aj podmet aj prísudok. 

Veta, ktorá má podmet  nevyjadrený (zamlčaný) je dvojčlenná – neúplná. 

Napríklad: Stretávali sa pravidelne. Podmet je vo vete nevyjadrený, vieme ho doplniť podľa 

zmyslu ostatných viet alebo podľa tvaru slovesa. (Rodiny) sa stretávali pravidelne.  

Prísudok sa svojím tvarom prispôsobuje podmetu. Hovoríme, že medzi podmetom 

a prísudkom je zhoda. Prísudok sa zhoduje s podmetom v osobe, čísle aj v rode. Napríklad: 

Chlapec sa zasmial. Mama sa zasmiala. Dieťa sa zasmialo. Všetci sa zasmiali.  

 

Pracujte s učebnicou SJ. 

Prečítajte si text Zo života Indiánov.s.81 -82. Do zošita SJ vypracujte cvičenie 1b) c) +  s. 83 

cvičenie 2 a), b), c), d). – tieto cvičenia nie je nutné posielať mailom. Kontrolu si urobíme 

spoločne  na on-line hodine. Termín hodiny upresním, resp. napíšem Vám do skupiny 

Samoštúdium 6.A. 

Z PZ SJ si urobíte cvičenia 1 – 8  na strane 58. 

Literatúra 

Dobrodružná literatúra  - prečítate si ukážku: R. Moric – Prefíkané vrany, učebnica  LV, s.   

                                             110 -112 



Z PZ Lit. si urobte k tejto ukážke cvičenia → Prefíkané vrany – s. 56,  

V programe ALF si urobte úlohu: Literárne pojmy 6 

Veľa elánu do učenia!       

 

 

 

Nemecký jazyk (týždeň 1.6.  2020 – 5.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Adriana Gočová 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte! 

Chcem Vás všetkých poprosiť.  Kto mi neposlal zadanie úlohy z minulého týždňa, nech tak 

urobí v priebehu nasledujúceho týždňa. 

Opakovanie: 

Práca s učebnicou str.105. Wortschatz wiederholen!    

Cvičenia 15,16,17,18 , vypracujte do zošita a pošlite mi na mail.           

Ďakujem!  

 

 Anglický jazyk  (týždeň 1.6.  2020 – 5.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Alexandra Mrižová  

___________________________________________________________________________ 

 

Projekt z minulého týždňa máte aj na tento týždeň.  

 

 Dejepis  (týždeň 1.6.  2020 – 5.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Rastislava Macková 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Ako sa žilo v stredoveku 

– str. 80 až 82 - prečítať. 

2. Reč prameňov: 



– str. 83 -  prečítať. 

3. Otázky a úlohy. Premýšľajme 

– str. 82 ( 1, 2, 3, 4, 5 ), napísať do zošita. 

4. Miniprojekt ( dobrovoľná úloha ) 

Stanem sa stredovekým kupcom. Predstav si, že žiješ v stredoveku a chceš sa stať kupcom. 

Myslíš si, že máš na to vlohy? Napíš, aké schopnosti stredoveký kupec musel mať, čo ho 

ohrozovalo, na čo všetko musel myslieť pri cestách za obchodom a ako asi vyzeral jeho 

každodenný život. 

 

 

Biológia   (týždeň 1.6.  2020 – 5.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Dominika Jamborová  

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte! 

Na tento týždeň vám nezadávam žiadnu úlohu. Chcem vás poprosiť, ktorí ste mi neodovzdali 

všetky zadania úloh, prezentácií, aby ste tak urobili v priebehu tohto týždňa.  

Mailová adresa: dominikajamborova11@gmail.com 

Ďakujem! 

 

 

Občianska náuka   (týždeň 1.6.  2020 – 5.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Dominika Jamborová  

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte, 

na tento týždeň máte vypracovať prezentáciu o ministroch školstva od vzniku Slovenskej 

republiky. Prezentácia musí obsahovať minimálne 10 snímok. 

Prezentácie posielajte na mail: dominikajamborova11@gmail.com  

 

 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


Geografia    (týždeň 1.6.  2020 – 5.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Eva Maková  

___________________________________________________________________________ 

 

Prezentácie sú na portáli ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  

(bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla)  

Pozrite si prezentáciu  Východná Ázia – je to zhrnutie učiva / prezentácia  na utvrdenie 

vedomostí/.  

Pracovný list mi pošlite na mail eva.makova@gmail.com  

 

Východná Ázia – utvrdenie učiva  

 

 1. Ktorá rieka vytvára hranicu medi Čínou a Ruskom ?.......................... 

 2. Na hraniciach Číny a Mongolska leží púšť .......................................... 

 3. Najľudnatejším štátom tejto oblasti je .............................................. 

 4. Najväčším mestom na svete je .......................................................... 

 5. Ktoré mestá  v Japonsku boli zničené atómovou bombou..............................,   ..................... 

 6. Vymenuj 3 najväčšie čínske mestá 

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

 7. Ktoré  krajiny oddeľuje 38 rovnobežka .........................................., ................................... 

 8. Vysvetli čo je Tibet, /3 informácie/ 

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

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

 9. Japonsko  vyváža /3/ ...................................,  ......................................,  ...................... ....... 

10. V Mongolsku žije kočovný národ........................ v stanoch, ktoré sa volajú 

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

11. Vymenuj Japonské ostrovy 

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

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

12. Vnútrozemský štát Východnej Ázie je  .............................................................................. 



13. S ktorými krajinami susedí Čína? 

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

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

14. Národný šport......................................  a jedlo ................................................Japoncov. 

15. Najvyšší vrch Japonska..........................., je  zároveň .................................vrchom 

Japoncov. 

16.  Napíš štáty a ich hlavné mestá  Východnej Ázie .   

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

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

17. Vytvor správne dvojice   : 

A. Kórejsky                        1. more 

B. Gobi                               2. púšť 

C. Juhočínske                     3. more 

D. Veľká čínska                 4. polostrov 

E. Tibetská náhorná           5. plošina     

F. Japonské                        6. ostrov 

 

 

 

 

 

 

Matematika  (týždeň 1.6.  2020 – 5.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Ivan Kopčan  

___________________________________________________________________________ 

 

Konštrukcia trojuholníka  

Práca na hodnotenie: 

1. Dĺžky strán trojuholníka sú vyjadrené celými číslami v centimetroch. Dve zo strán majú 

dĺžku  

a = 5 cm, b = 7 cm. Aký najväčší obvod môže mať trojuholník? 

2.Vypočítaj veľkosť vnútorného uhla β v trojuholníku, ak vieš, že pre jeho veľkosť a veľkosť 

vonkajšieho uhla β´platí:   β´= 8. β . 

3. Vypočítaj veľkosť vnútorného uhla β a vonkajšieho uhla γ´ trojuholníka ABC, ak poznáš 

veľkosť uhlov (čiarkované sú vonkajšie uhly):   α = 55°;     β´ = 94°40´



1. až 3. Výpočet, výsledok, odpoveď.   Poslať na: ixo4all@gmail.com,  do 4.6.2020 do 14.00. 

 

Ostatné príklady vypracujte do zošita, pokúste sa účinne si organizovať svoju prácu. 

MÔŽETE MA KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím pomôcť.  

Použitie videokonferencie ZOOM (vysvetľovanie a spätná väzba): pondelok 1.6.2020 o 

13:00. Údaje po vyžiadaní na email.  

ALF ÚLOHY!  Pozrite a dokončite si úlohy na Alfovi.  zstribecskato.sk → Program Alf → 

kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Bonus: Navyše z učebnice Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť, strany 87 až 89 

(opakovanie). 

Teória: napísať alebo nalepiť do zošita. 

Konštrukcia trojuholníka, ak poznáme jeho tri strany  (veta sss) 

Matematické značky - opakovanie 

Є        patrí, leží 

∩        prienik 

AB      úsečka AB 

|AB| = 6 cm         dĺžka úsečky AB sa rovná 6cm, úsečka AB meria 6cm 

k1 (A; 4 cm)        kružnica k so stredom v bode A a polomerom 4cm 

k1 (A; b)        kružnica k so stredom v bode A a polomerom rovnajúcim sa dĺžke strany 

b 

 k1 ∩ k2                     kružnica k1 prienik kružnica k2 

 C є k1 ∩ k2              bod C patrí (leží na) prieniku kružnice k1 a kružnice k2 

Δ ABC                    trojuholník ABC 

 

Postup konštrukcie 

Postup                                          ČÍTAME:  

 1. AB; |AB| = 6 cm    1. Úsečka AB, dĺžka úsečky AB je 6 cm. 

 2. k1; k1 (A ; 4 cm)       2. Kružnica k1, so stredom v bode A a polomerom 4cm. 

 3. k2; k2 (B ; 5 cm)        3. Kružnica k2, so stredom v bode B a polomerom 5cm. 

 4. C; C Є k1 ∩ k2           4. Bod C patrí prieniku kružníc k1,k2. 

 5. Δ ABC               5. Trojuholník ABC. 

Úlohy – samoštúdium: Zostroj trojuholníky (zápis, náčrt, rozbor, postup, konštrukcia)  

1. Δ MNO                  2. Δ TUV                 3. Δ DEF               4. ΔXYZ         
m = 75mm                 t = 52mm              d= 4cm                 x= 69m         
n=  68mm                  u=  7cm                 e= 6cm                  y= 75m         
o=  90mm                  v=  14cm                f= 80 mm             z= 12cm   
Foto vypracovaných príkladov 1. a 3. samoštúdium poslať na:  

ixo4all@gmail.com, do 4.6.2020 (štvrtok) do 14.00. 

 



Pred bodkočiarku zapíšeme to, čo ideme zostrojiť.  

Za bodkočiarku píšeme to,  ako to ideme zostrojiť. 

 

Príklad 1: Zápis: 

Zostrojte trojuholník ABC, ak je dané: 
a = 5 cm, b = 4 cm, c = 6 cm 

Rozbor: 

Trojuholníková nerovnosť 

5 + 4 > 6 (a+b>c) (Stačí súčet dvoch kratších>ako najdlhšia.) 

4 + 6 > 5 (b+c>a) 

5 + 6 > 4  (a+c>b)  Trojuholník sa dá zostrojiť. 

Poznáme: A,B   (začíname rysovať body A,B – úsečku AB) 

Hľadáme: C 

C Є k1 ∩ k2 

k1(A, b) 

k2(B, a) 

Konštrukcia: 

 

 

k1 
k2 

Postup: 

1. AB; |AB| = 6 cm    

2. k1; k1 (A ; 4 cm) 

3. k2; k2 (B ; 5 cm) 

4. C; C Є k1 ∩ k2           

 5. Δ ABC               

 



Príklad 2: Zápis: 

Zostrojte trojuholník KLM, ak je dané: 
k = 7 cm, l = 8 cm, m = 10 cm  

Rozbor: 

Trojuholníková nerovnosť  

7 + 8 > 10 (k+l>m)  

8 + 10 > 7 (l+m>k) 

7 + 10 > 8  (k+m>l)  Trojuholník sa dá zostrojiť. 

Poznáme: K,L    

Hľadáme: M 

M Є k1 ∩ k2 

k1(K, l) 

k2(L, k) 

 

Konštrukcia: 

 

 

 

 

Postup: 

1. KL; |KL| = 10 cm    

2. k1; k1 (K ; 8 cm) 

3. k2; k2 (L ; 7 cm) 

4. M; M Є k1 ∩ k2           

 5. Δ KLM               

 



Fyzika   (týždeň 1.6.  2020 – 5.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Zlata Pavlovičová 

___________________________________________________________________________ 

 

Milé deti – žiaci šiestaci,  

 v nasledujúcich júnových týždňoch si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  tie 

vedomosti z fyziky,  ktoré  ste nadobudli  počas celého školského roku 2019/2020, a to 

prostredníctvom testov, ktoré budú pre vás uverejnené  na portáli ALF.  Pri riešení úloh 

môžete použiť poznámky zo zošita, učebnicu fyziky, internet . Testy môžete spustiť 

opakovane, aby ste si lepšie zapamätali správne riešenia úloh!  

Tento spôsob precvičovania učiva fyziky 6. ročníka je DOBROVOĽNÝ (nebudem 

riešenia úloh  hodnotiť!!!) Mal  by byť pre vás formou zábavy, ktorá vám prinesie 

úžitok a dobrý pocit z vykonanej práce !!!. 

 Tento týždeň na portáli ALF je  pre žiakov  6. A  uverejnený test pod názvom:  „Fyzikálne veličiny“ 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE !!!  

Niektorí z vás, ktorí si doposiaľ vzorne plnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si 

poznámky do zošita, posielali mi zdokumentované riešenia úloh , pracovného listu , prípadne 

pokusov) si môžu vydýchnuť a tešiť sa na letné prázdniny !!! 

 

Ale sú aj takí, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti! 

 Títo žiaci majú ešte stále možnosť ovplyvniť koncoročné hodnotenie ich práce v predmete 

fyzika. Môžu naďalej svoje riešenia úloh, pracovného listu alebo uskutočnenie pokusov 

zdokumentovať  a poslať  na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com    

Vybrať si môžete akékoľvek úlohy (pokusy) z fyziky z predchádzajúcich období samoštúdia  

od 16.3.2020!!! 

P.S. Všetko najlepšie k Vášmu sviatku – Dňu detí ! 
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