
Samoštúdium Slovenský jazyk a literatúra (týždeň 11.5. 2020 – 15.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte dievčatá a chlapci!  

Ďakujem, že ste  mi poslali PL z literatúry –  M. Twain: Princ a bedár. Verím, že ste si cez 

víkend oddýchli.Tento týždeň sa budeme  venovať príbehom zo života detí, ktoré  ste si už 

prečítali a budete čítať v najbližšom období.  

 

Jazyková zložka: 

Prosím Vás pošlite mi minulotýždňové vypracovanie úloh, ktoré sa viazali k textu Ako sme 

s Pipom boli sovami ( učebnica SJ – s. 74) 

Predpokladám, že text s farebne doplnenými slovami máte čitateľne prepísaný v zošitoch SJ  

a pod ním máte vypracované úlohy v tomto poradí: 

1. Druh rozprávania: …………………. 

2. Jazykové prvky v rozprávaní – príklady (počty príkladov sú uvedené v zátvorke) 

- slovesá (5). …………………………………………………………….. 

- príslovky (3)……………………………………………………………. 

- zvolacie vety (1)……………………………………………………….. 

- priama reč (1)…………………………………………………………… 

3. Autor knihy: ………………………………………………………… 

4. Názov knihy: ………………………………………………………... 

5. Názov ukážky: ……………………………………………………… 

6. Vlastný záver rozprávania:  zmysluplný s pointou – samostatná úloha 

…………………………………………………………… 

 

Vyššie uvedené vypracovanie mi pošlite  ako prílohu vo formáte Word. Pomenujte ju - 

Práca s textom - vaše meno a priezvisko, trieda mailom na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com 

do konca týždňa.  

 

Doplňovací diktát 

Slniečko dnes pekne sviet_ . Tepl_ vetrík pofukuje a strapat_ mu jeho kučeravé 

vlas_ . Zakr_l si oči rukam_ , aby ho slnko tak neoslepovalo. Do lesa už bolo 

blízko. Tu ho obklop_ tajomné šero a odd_chne si od horúčav_. Jeho psík zrazu 

čosi zavetr_l . Obaja zastal_ a  v_čkával_ . Na neďalekej lúčke sa objav_l  srnec. 

Nechcel ho v_ rušiť. Pomal_m  krokom ob_šiel čistinku. Pr_šiel k húštine, odkiaľ 

sa oz_valo tisíce vtáč_ch hrdielok. Touto vtáčou piesňou nás les pros_, aby sme 

chránil_ našu vzácnu pr_rodu.  
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Poznámka: doplňovací diktát  čitateľne napíšte do zošita SJ. 

Doplňovací  diktát + PZ Hravá slovenčina – časť Opakovanie na str. 45 mi tiež pošlite 

mailom na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com.  

Termín on-line hodiny si dohodneme v našej pracovnej skupine Samoštúdium 6.A. 

 

Literatúra 

Dočítajte si príbehy zo života detí 

1. K. Gillerová –  Môj mladší brat a ja – učebnica LV s. 101 – 105 

2. M. Hlušíková – Bojujeme u riaditeľa – učebnica LV s. 106 – 109  

 

Z PZ Hravá literatúra si k týmto ukážkam urobte cvičenia na str. 52, 53 

 

Poznámky k autorom a ukážkam - napísať ( alebo vytlačiť a nalepiť, komu sa dá) 

  ↓ 

 

TC:  Príbehy zo života detí 

 

 

Martin Rázus  (1888 – 1937) 

 

- narodil sa v obci Vrbica ( dnes súčasť Liptovského Mikuláša) 

- básnik, prozaik, publicista, dramatik, autor lieratury pre deti a mládež 

- mal pseudonym Mrazák 

- jeho najmladšou sestrou bola Mária Rázusová – budúca významná slovenská poetka, 

dramatička a prekladateľka 

- po maturite na gymnáziu sa prihlásil na štúdium evanjelickej teológie v Bratislave 

- pôsobil ako evanjelický kňaz – vystriedal viaceré miesta (Modra, Pribylina…) 

- mal silné sociálne a národné cítenie, vyrastal v chudobnej rodine 

 

Tvorba:  

- jeho poézia sa orientuje k svetu, k človeku – jeho túžbam aj trápeniam 

- básne začal písať na gymnáziu pod pseudonymom Mrazák, písal do časpopisov,  

- výrazné sú jeho diela Maroško; Maroško študuje – autobiografický dvojromán  

- autobiografia – vlastný životopis, autor opisuje svoj vlastný život alebo časť z neho 

 

            Maroško 

- lit. žáner:  autobiografický román , lit. druh: epika, lit. forma: próza 

- téma:  Maroško pomáha otcovi pri hlásení času. 

-  idea:  Autorove spomienky na detstvo.  

- základ tvoria autorove spomienky na detstvo 
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Postavy:  Maroško Kozovie, mama, starí rodičia Stračkovci, stará mama Kramlíkovie 

- kamaráti: Mišo Mrázik, Ján Červeň, Paľo Kľučkaj a Anka Krdanka 

 

Maroško sa už odmalička stretáva so sociálnou problematikou chudoby – deti sa s ním 

hrajú, len keď má nové hračky, keď ich stratí, nikto sa s ním nehrá, pri nástupe do školy 

sa mu tiež vysmievali, ale aj napriek tomu bol usilovný; nerovnoprávnosť medzi 

bohatým a chudobnými ho vedie k hrám na Jánošíkovu družinu – velí jej Maroško, 

chodili kradnúť sliepky susedom 

 

            Katarína Gillerová   (1958 - ) 

- prozaička, autorka kníh pre deti a mládež 

- narodila sa  v Kremnici, vyrastala v Žiari nad Hronom, 

-  študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, 

-  už počas stredoškolského štúdia prispievala do regionálnej tlače poviedkami a básňami, 

-  knižne debutovala roku 2002 a odvtedy vydáva každý rok jeden román 

- pracuje ako ekonómka, žije a tvorí v Bratislave 

 

Tvorba:  

- vo svojich knihách zobrazuje každodenné problémy ľudí, jej texty vysúvajú do popredia 

schopnosť empatie  

- hlavné témy jej tvorby: láska, rodina 

- pre deti a mládež napísala knihu: Moja kamarátka knižka 

 

Môj mladší brat a ja      

Téma: spolunažívanie so súrodencom 

Idea: Naše zlé skutky sa nám vrátia 

lit. forma: próza     lit. druh: epika     lit. žáner: poviedka -  z knihy Izba snov 

Hlavná  postava: Kristína  

– 12- ročné dievča, žije s rodičmi a mladším bratom na sídlisku v Bratislave 

– trochu lenivé 

– vyvoláva konflikty a hádky  

– v závere zistí, že má brata Peťa rado 

 

Vedľajšie postavy: brat Peter, mama 

Umelecký jazyk autora: Príbeh sa odohráva v súčasnosti, preto autorka  používa moderné   

                                           slová (reštartovať, obrazovka ....) 

Slohový postup: rozprávací 

Druh rozprávania: ja-rozprávanie 

 

Umelecké jazykové prostriedky: 



prirovnanie: zíva ako hroch, vyskočí ako struna, tón hlasu je ako vietor v decembri 

metafora: má v hlave len počítačové hry, reštartovať mozog, v očiach mám prosbu 

epiteton: prísna čiara .... 

 

            Marta Hlušíková   (1952- ) 

 

- narodila sa v Leopoldove, detstvo a mladosť prežila v Trenčíne, 

-  študovala na  Filozofickej fakulte UK v Bratislave-  slovenský jazyk a latinčinu  

-  v súčasnosti pracuje ako stredoškolská pedagogička v Súkromnej strednej odbornej 

škole v Rimavskej Sobote 

- píše pre deti, tínedžerov aj dospelých 

- prispieva do detských časopisov: Adamko, Hlas, Mamatatajojo, Slniečko, Včielka, 

Zornička, Zvonček 

- prispieva do časopisov pre dospelých – prevažne poéziu 

- píše aj divadelné hry či libretá (literárny podklad pre hudobné dielo) 

- televízne vysielanie: O dvoch klobúkoch – pre TV Rimava 

 

      Tvorba:  

- pre deti vydala 4 knihy:  

- Neznášam, keď ma hladkajú po hlave 

- Čo baby nedokážu 

- Môj dedko rýchly šíp a ja 

- Písmenkovo alebo tam, kde pršia výkričníky 

 

Bojujeme u riaditeľa 

 

Téma: vzťahy učiteľov a žiakov 

Idea: Spravodlivosti niekedy treba pomôcť odvahou 

lit. forma: próza     lit. druh: epika      

lit. žáner: poviedka  -  z knihy Neznášam keď ma hladkajú po hlave 

Hlavná  postava poviedky: Petra  

Vedľajšie  postavy: Klára, Bublina, riaditeľ 

Umelecký jazyk autorky: 

– slangové slová: matika, učka 

Autori na charakteristiku postáv a obdobia, v ktorom sa dej odohráva, využívajú: 

– spisovné slová: zastarané (apenko, mendík,...) alebo moderné (reštartovať, 

obrazovka...) 

– nespisovné slová: 

      slangové ( čítame slengové) = reč istej skupiny ľudí, napr. žiakov, študentov, vojakov... 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Komensk%C3%A9ho
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sloven%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina


                                                                                    (žiacky slang – slovina, matika, učka,...) 

     nárečové = reč istého územia (regiónu), napr. západoslovenské nárečie (ludjé, zemáky...)  

                                                                                                                     

Umelecké  jazykové prostriedky: 

– prirovnanie:  vyzeral ako zmoknutá vrana, uši ako radary, oči behajú ako rozčúlené 

čučoriedky, žily navierali ako motúzy 

– metafora: zapichla oči do riaditeľa 

– epiteton: ukikiríkaný piatak ..... 

 

Príjemný týždeň! 😊 

 

 

 

Samoštúdium Anglický jazyk  (týždeň 11.5. 2020 – 15.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Alexandra Mrižová 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte! 

Ďakujem žiakom, ktorí mi poslali vypracované úlohy. 

 

Prečítajte si text a vypracujte zadanú úlohu. 

 

We usually go to the beach for our summer holidays because we love the sun and we love 

swimming. We all like sports. Mum and Dad play a lot of tennis, and they also go 

windsurfing. My brother is learning to windsurf, but Dad says I’m too young. He’s teaching 

me tennis and I like it. On holiday we always try new sports. 

 

Last January I heard my mum talking to my dad. ‘I want to go to Rome on holiday this year,’ 

she said. I wasn’t happy, but Mum and Dad never listen to me, so we went to Rome in July. 

The journey was terrible. We travelled by plane, but my suitcase never arrived, so I didn’t 

have any clothes. At Rome airport we took the wrong bus and got lost. We arrived at our hotel 

at midnight, and we were all very tired. On the third day someone stole Dad’s camera, and he 

was very angry.  

Rome was OK, but we visited lots of museums and old buildings, and we didn’t do any 

sports. It wasn’t a good holiday. 

 

 

Úloha:      Prečítajte si text a doplňte chýbajúce informácie vo vetách. Napíšte celé vety. 

            Vaše odpovede posielajte na mrizova.s1@gmail.com 
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1. Clara’s father is teaching her to _______________. 

2. Clara and her family enjoy trying _______________ on holiday. 

3. Clara’s family had a holiday in Rome in _______________. 

4. At the airport they got lost because they took _______________. 
5. Clara’s dad was angry because _______________. 

6. Clara didn’t enjoy visiting _______________. 

 

 

V prípade potreby ma neváhajte kontaktovať: mrizova.s1@gmail.com 

Veľa zdaru pri číátaní Vám praje p.uč. Mrižová. 

 

Pekný týždeň!       

 

 

 

 

 

Samoštúdium Nemecký jazyk  (týždeň 11.5. 2020 – 15.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Adriána Gočová 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte!  

Tento týždeň Vám dávam za úlohu napísať slohovú prácu zo všetkého, čo sme 

doposiaľ učili. Môžete využiť slovnú zásobu z celej knihy a pracovného zošita. 

Poprosím Vás, skúste to napísať ako celok, ktorý bude dávať zmysel.  

Počet strán: 2x A5. To sú dve malé strany v zošite.  Ak Vám nebude stačiť tento 

týždeň, tak mi dajte vedieť! Chcem od Vás, aby ste si dali záležať. Takto si veľa 

učiva zopakujete.  

Teším sa na Vaše práce, pošlite mi ich mailom  na adresu: 

ada.gocova@gmail.com 

 

 

 

 



Samoštúdium Fyzika  (týždeň 11.5. 2020 – 15.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Zlata Pavlovičová 

___________________________________________________________________________ 

 

          1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému : „Hustota plynov“ je  pre žiakov    

             uverejnená  na  portáli  ALF: 

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

              triedy    →  meno žiaka (bez hesla) 

• výsledky pokusov, vlastnosti niektorých plynov ,ktoré sú  uvedené 

v prezentácii, sú zároveň poznámky,  ktoré si môžete prepísať do zošita. 

•  súčasťou prezentácie  sú postupy pokusov, ktoré si môžete, ak máte na to 

doma vhodné podmienky, urobiť .   

•  Foto alebo video dokumenty vašich pokusov alebo úloh mi  môžete  poslať   

na email : zlatapavlovicova@gmail.com  

         2.  Úlohy na precvičenie učiva : Fyzika pre 6.ročník základnej školy  str.105/1, str.106/2 

               Pokusy robíte len pod dozorom dospelých a s ich súhlasom!!! 

 

 

 

 

Samoštúdium Matematika  (týždeň 11.5. 2020 – 15.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Ivan Kopčan  

___________________________________________________________________________ 

 

 

KOMBINATORIKA 

Na email ixo4all@gmail.com mi zašlite foto vypracovaných príkladov 1,2,3,4 - samoštúdium.  

Ostatné príklady vypracujte do zošita. MÔŽETE MA KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak 

potrebujete s niečím pomôcť. Použitie videokonferencie ZOOM (vysvetľovanie a spätná väzba): 

pondelok 11.5.2020 o 13:00 (následne dohoda cez email). Údaje po vyžiadaní na email. ALF 

ÚLOHY!  Pozrite a dokončite si úlohy na Alfovi  (napr. Operácie s uhlami, ...). Môžete si ich spustiť 

viackrát, program Vám Vaše riešenia vyhodnotí. 

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

(bez hesla) 
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Úlohy - samoštúdium 

1. Koľkými rôznymi spôsobmi si môžeme nechať naložiť zmrzlinu do kornútka, ak si chceme 

kúpiť 3 rôzne kopčeky zmrzliny a na výber máme : jahodovú, čokoládovú, banánovú a karamelovú. / 

záleží nám na poradí, v akom nám zmrzlinu dávajú do kornútka / - vypíš všetky možnosti.  

2. Z mesta A do mesta B vedie 5 ciest a z mesta B do mesta C vedú 3 cesty. Koľko ciest vedie 

z mesta A do mesta C cez mesto B?  

3. V letnom tábore je skupina 5 chlapcov (mená: A,B,C,D,E) a 3 dievčat (mená: X,Y,Z). 

Čistohliadka, ktorú je nutné zostaviť, je zložená z 1 chlapca a 1 dievčaťa. Koľko dvojíc a aké je možné 

vytvoriť? 

 4. Graf znázorňuje čas, ktorý žiaci potrebujú na cestu z domu do školy 

 

Z grafu zistite:  
1) Koľkým žiakom trvá cesta do školy viac ako 15 minút?       

2) Koľkým žiakom trvá cesta do školy menej ako 11 minút?    

3) Koľkým žiakom trvá cesta najkratšie a koľkým najdlhšie ?   
4) Koľko žiakov sme testovali ? 

5) V ktorej skupine je najviac žiakov?  

 

 5. V mesiaci marec dostala Xantipa dve známky z matematiky. Je to dievča síce šikovné, ale 
občas veľmi lenivé. Je teda možné, že dostala akékoľvek dve známky. Vypíš všetky možné dvojice 

známok /na poradí záleží/, ktoré Xantipa dostala, ak: a)  Dostala iba dve rôzne známky b) Mohla 

dostať aj dve rovnaké známky. 

6. V stánku majú na výber 5 druhov pohľadníc s motívom blahoželania k narodeninám /biela 

ruža, červená ruža, kytica kvetov, úsmev dieťaťa  a rozkvitnutá lúka/. Peter má kúpiť jednu pre sestru 

a jednu pre tetu Milku. Aké sú možnosti všetkých jeho výberov? 

7.   Koľko rôznych trojciferných čísel môžeme vytvoriť z číslic 2, 3, 5, 7,  

a) ak sa číslice v čísle nemôžu opakovať ? – vypíš všetky čísla  

b) ak sa číslice v čísle môžu opakovať ? – vypíš všetky čísla  

c) a koľko rôznych štvorciferných, ak sa číslice v čísle nemôžu opakovať ? – vypíš všetky čísla  

8. Z Paríža do Londýna vedú 3 letecké cesty, z Londýna do New Yorku vedú 4 letecké cesty. 

Koľkými rôznymi cestami môžeme letieť z Paríža do New Yorku? 
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9. Z Martina do Zvolena vedú 2 rôzne cesty, zo Zvolena do Nitry 4 rôzne cesty. Aké sú všetky 

možnosti presunu z Martina do Nitry? 

10.  Z chlapcov Adam, Boris, Cyril, Dávid treba vybrať na branné cvičenie 3-člennú hliadku, v 

ktorej bude veliteľ, chemik a zdravotník. Napíšte zoznam všetkých hliadok. 

11.  Na poslednej olympiáde sa medzi najlepšie štyri hokejové družstvá do bojov o zlatú, 
striebornú a bronzovú medailu prebojovali Kanada, USA, Slovensko a Fínsko. Koľkými spôsobmi si 

tieto družstvá mohli medzi sebou rozdeliť medaile?  - vypíš všetky možnosti poradia.  

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Navyše z učebnice Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť, strany 90 až 99 (opakovanie) 

 

 

Samoštúdium Informatika  (týždeň 11.5. 2020 – 15.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Tomáš Kováčik  

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte, šiestaci!  

 

IT FITNESS TEST 2020 

Otestuj svoje IT zručnosti v najväčšom IT teste národa. 

https://itfitness.sk/sk/  

 

https://itfitness.sk/sk/


Samoštúdium Geografia (týždeň 11.5. 2020 – 15.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Eva Maková 

___________________________________________________________________________ 

 

Prezentáciu  z geografie  Japonsko  nájdete na portáli ALF  

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

meno žiaka (bez hesla). 

Vypracovaný list mi posielajte mailom na adresu:. eva.makova @ gmail.com 

Kto mi ešte neposlal vypracované listy z jednotlivých oblastí, prosím, urobte to dodatočne. 

Ďakujem, Maková. 

 

Japonsko 

1. Aké politické zriadenie je v Japonsku?  .................................................. 

2. Kto je na čele Japonska?  .............................................. 

3. Japonsko leží na litosferických doskách: .......................,   .........................,  ........................, 

   V Japonsku to spôsobuje časté  ............................................ 

4. Zimné olympijské hry boli v mestách:  ............................,   ...................................., 

5. Tento rok /2020/ mali byť  letné olympijské hry v Japonsku v meste: 

6. Japonsko leží na 4 veľkých ostrovoch: 

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

7. Japonsko voláme aj krajinou ..........................   .............................. 

8. Vyhľadaj čo je PAGODA.  ................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



Samoštúdium Dejepis (týždeň 11.5. 2020 – 15.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Rastislava Macková 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Tri ríše raného stredoveku 

Arabská ríša – str. 68 až 70 

 -  preštudovať, urobiť poznámky. 

2. Otázky a úlohy. Premýšľajme. 

 -  str. 70  

 Úlohy:  2, 4, 5, 7 ( vypracovať do zošita DEJ) 

 

 

Samoštúdium Etická výchova  (týždeň 11.5. 2020 – 15.5.  2020) 

Vyučujúci: Ing. Danka Kopencová 

___________________________________________________________________________ 

 

Milí moji etikári,  

srdečne vás pozdravujem, dúfam, že ste všetci zdraví a máte sa dobre. 

Posielam  úlohu, súvisiacu s významnými ženami,  ktoré zohrali významnú úlohu  

v dejinách ľudstva. Pre mnohých sú vzorom. 

 

Informácie budete zisťovať na internete. Ak máte problém, že nemáte počítač, pokúste           

sa  získať informácie od rodičov alebo z kníh. 

 

Ahojte,  želám Vám pekný týždeň! 

 p.učiteľka .Kopencová 

 

 

 

 



Samoštúdium Biológia  (týždeň 11.5. 2020 – 15.5.  2020) 

Vyučujúci: Mgr. Dominika Jamborová 

___________________________________________________________________________ 

 

Živočíchy s obrúčkami – obrúčkavce 

- Majú telo zložené z článkov = obrúčok 

- Do skupiny patria: mnohoštetinavce (nereidka dravá) a opaskovce (dážďovky, 

pijavice) 

 Dážďovka zemná 

- Má červovitý tvar tela. 

- Predná časť tela je špicatá a tenšia, zadná je hrubšia a oblejšia. 

- Chrbtová strana je tmavšia, brušná je svetlejšia. 

- Prevzdušňujú pôdu a obohacujú ju o organické látky. 

Telo je pokryté pokožkou s kutikulou ( ochranná vrstva). Pokožka produkuje sliz – uľahčuje 

pohyb. Pohybu napomáhajú štetiny. Pohybuje sa pomocou sťahovania svalov. 

Sústavy: 

Dýchacia sústava: dýcha celým povrchom tela 

Tráviaca sústava: začína ústnym otvorom, nasleduje hltan, pažerák, žalúdok, črevo a análny 

otvor. Najdlhší orgán je črevo. 

Obehová sústava: ZATVORENÁ = krv prúdi v cievach!!! Nevylieva sa voľne po tele.  

Majú dve hlavné cievy : 1. chrbtovú                      2. brušnú 

Okrem týchto ciev majú aj ďalšie cievy, ktoré sú rozvetvené po celom tele. 

Vylučovacia sústava: je tvorená lievikmi a kanálikmi v každom článku. Zabezpečujú 

vylučovanie  nepotrebných látok. 

Nervová sústava:  je REBRÍČKOVÁ – nervové uzly sú pospájané nervovými vláknami 

a spolu tvoria rebrík. Táto sústava riadi činnosť celého organizmu. 

Rozmnožovacia sústava: sú obojpohlavné živočíchy. Pohlavné bunky ( vajíčka, spermie) sa 

tvoria v prednej časti tela. Pri párení si jedince vymieňajú spermie. Vývin nových jedincov je 

priamy (mladé jedince sa podobajú na dospelých jedincov). 

Úloha: 

Pripraviť prezentáciu o obrúčkavcoch. Prezentácia musí obsahovať základnú charakteristiku 

živočícha, výskyt, spôsob života, obrázky 

 



Návrhy tém na prezentáciu: 

- Nereidka dravá  

- Afroditka ostnitá/ plstnatá 

- Pijavica lekárska 

Prezentáciu poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

 

 

 

Samoštúdium Občianska náuka   (týždeň 11.5. 2020 – 15.5.  2020) 

Vyučujúci: Mgr. Dominika Jamborová 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte žiaci,  

tento týždeň budete mať z občianskej náuky úlohu pripraviť  prezentáciu o hradoch a zámkoch 

Slovenska . Na rôznych internetových stránkach nájdete rôzne zaujímavé hrady a zámky. Jeden 

z nich si vyberiete a spracujete do prezentácie, ktorá bude mať minimálne 10 snímok. 

V prezentácií nezabudnite spomenúť  históriu a rôzne zaujímavosti.  

 

Okrem tejto úlohy môžete pracovať aj na dobrovoľnej úlohe – vyhľadať legendu, ktorá sa viaže 

k hradu alebo zámku prečítať si ju a do zošita si napísať názov tejto legendy a na základe 

prečítaného textu  nakresliť ilustráciu do zošita. 

 

Prezentácie a dobrovoľnú úlohu môžete posielať na mail: dominikajamborova11@gmail.com 

 

Prajem pekný týždeň!  
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Samoštúdium Technika  (týždeň 11.5. 2020 – 15.5.  2020) 

Vyučujúci: Mgr. Gejza Sitkey 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Téma:  Potraviny 

 – výber, nákupy, skladovanie – stručný zápis do zošita 

Ktoré potraviny sú pre výživu ľudí najdôležitejšie, v čom by sa mali pri konzumácii 

obmedzovať? ........................................................................... 

Na čo si musíme dávať pozor pri nákupe potravín a čo všetko by sme mali pri ich nákupe 

sledovať /je to až osem vecí/: ........................................................................................ 

Čo je najdôležitejšie pri skladovaní potravín, súvisí to hlavne s jedným údajom na každých 

potravinách.  ................................................................................................................. 

 

 

 

 


