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Samoštúdium  SJL 
Ročník, trieda:   šiesty,  6.A  
Predmet:  slovenský jazyk a literatúra 
Vyučujúca:  Mgr. Miriam Sedláčeková 
___________________________________________________________________________ 
LITERATÚRA  
 
12.3. 2020 štvrtok  
 
1. Poznámky do zošita  

Egyptské báje  
- zachovali sa na stenách chrámov,  papyrusových zvitkoch, zlomkoch z iných písomných pamiatok, 
- sú staré niekoľko tisíc rokov, 
- tradovali sa z generácie na generáciu, 
- ponúkajú pohľad na najstaršiu ríšu na svete – ríšu pod pyramídami, 
- starí Egypťania uctievali boha slnka – keď Slnko vyšlo prvý raz na svoju púť, zrodil sa svet, 
- hrdinovia egyptskej mytológie: dobrý boh Usír, jeho verná manželka Éset, zlý boh Sutech, ai.. 
2. Práca s učebnicou 
 Zrodenie sveta / s. 67 
- prečítať ukážku, 
- napísať osnovu  v min. piatich bodoch, 
- nakresliť ilustráciu. 
3. Video – prosím, pozrite si to. Ide o prehľad egyptských bohov, trvanie cca 13 minút 
 https://www.youtube.com/watch?v=7FipVvADBKY 
4. Pracovný zošit – s.38 – 39/4,5 
 
17.3. 2020 utorok 
 
1. Poznámky do zošita  
 Grécke báje 

- je súbor gréckych mýtov, 

- mytológia vychádza z prírody, je radostná, 

- bohovia sú podobní ľuďom a majú aj ich povahové črty, nie sú ideálni a aj na nimi vládne osud, 

- človek v gr. mytológii získal väčšiu moc nad prírodou, 

- rástlo presvedčenie, že človek veľa dokáže. 

- najstaršími pamiatkami starogréckej mytológie sú homérske básne. 

2.  Práca s učebnicou  

 Daidalos a Ikaros / s. 69 -72 

- prečítať ukážku, 

- napísať osnovu v min. 5 bodoch (pomôcku nájdete v uč. na str. 72 Čítajme a pracujme s textom, b. 2), 

- k postave Daidala a Ikara napíšte krátke charakteristiky, akí boli. 

       3. Video -  prosím, vypočujte si báj, trvanie cca 13 min. 

  https://www.youtube.com/watch?v=lDdfWVoin9Y 

4. Pracovný zošit – 39/1 , 40,41/7 

  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7FipVvADBKY
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9r
https://www.youtube.com/watch?v=lDdfWVoin9Y
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19.3. 2020 štvrtok 
 
 
1. Poznámky do zošita  
 Slovanské  báje 

- je súbor slovanských mýtov, z ktorých sa zachovalo málo, pretože slovanskí pisári prijali kresťanstvo 

a pôvodných bohov  považovali za pohanských,  

- napriek tomu sa dodnes zachovali mená niektorých bohov a rituály s nimi spojené. 

 

PERÚN – 
blesk 

- najvýznamnejší boh, pevnou rukou vládol ostatným 
bohom, zobrazovaný ako starý muž s medenou 
bradou, striebornou hlavou a zlatými dlhými fúzmi, 

- jazdil na voze, ktorý ťahal býk alebo cap, alebo lietal 
po oblohe na veľkých mlynských kameňoch, čím 
vytváral blesky, 

- jeho zbraňou bola sekera, metajúca okolo seba ohnivé 
strely, 

- bol ochrancom poľnohospodárstva, šíril žiaru letného 
slnka a rozháňal mraky,  

- polia zlých ľudí trestal nákazou alebo ich zasypával 
krúpami.  

 

VELES- 
patrón 
dobytka 

-  jeden z najstarších bohov, 
- vvládca mŕtvych a pán podsvetia, 
- nepriateľ Perúna (v podobe hada sa vplazil do 

nebeského sídla, kde mu ukradol syna, čo si Perún 
všimne, zošle naňho blesky, Veles nezomiera, ale 
zvlieka hadiu kožu) – takto si Slovania vysvetľovali 
obdobie sucha, 

- následne hromy, blesky a mraky predstavujú božskú 
bitku a po prehre Velesa začne dážď.  

MOKOŠ -  
matka 
zem 
živiteľka 

- Skaly sú jej kosti, tráva vlasy, rieky žily,  
- bohyňa oviec, úrodnosti, plodnosti, 
- podľa jednej legendy naučila ľudí strihať ovce, prať 

vlnu a priasť, 
- ľudia si ju predstavovali ako priadku, ktorá spriadala 

ich osud, bola tiež patrónkou ženskosti, domova 
a poriadku,  

 

MORENA 
– bohyňa 
zimy a 
smrti 

- Po jej vláde mala prísť vláda jej sestry Vesny, 
- bola tiež považovaná za matku démonov a chorôb,  
- ľudia si ju predstavovali ako krásnu pannu v bielom 

závoji, vo vojne sa však obliekla do čierneho brnenia. 

 

VESNA 
- Slovania ju spájali s jarou, mladosťou, krásou 

a životom, 
- prinášala oživenie prírody po dlhej zime, zasvätená jej 

bola breza, ktorá rozkvitá ako prvá a zo zvierat 
kukučka. 

 

 

 

https://i.refresher.sk/public/daimyo/perun_2.jpg
https://i.refresher.sk/public/daimyo/mokos.jpg
https://i.refresher.sk/public/daimyo/morena.jpg
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2.  Práca s učebnicou  

 Tatranská Kikimora – slovenská báj / učebnica  LV s. 73 - 75 

- prečítať ukážku, 

- napísať osnovu v min. 5 bodoch,  

- Nakresliť ilustráciu podľa vlastných predstáv 

       3. Video -  prosím, vypočujte si báj, trvanie cca 13 min. 

  https://www.youtube.com/watch?v=lDdfWVoin9Y 

4. Pracovný zošit  Hravá slovenčina  str. 41/ cvičenia  1, 2 –   str. 42/ cvičenia 3, 4, 5 

 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

 

13. 3. 2020 piatok 
                                              Slovesá  
 
1. Opakovanie - pravopis slovies   (poznámky do zošita) 
 

 V prípone slovesných tvarov je vždy i,í , napr. žehlí, varí, myslí, mysleli, vedeli,  
OKREM!! tvarov trpného príčastia  -ný, -tý, napr. varený, pečený, vypratý, 

 tvary rozkazovacieho spôsobu slovies majú y v tvare vtedy, ak sú tvorené od vybraných slov,  
napr. skrývať – skry, umývať – umy!,  

 záporný tvar slovesa byť tvoríme pomocou častice „nie“, ktorú píšeme osobitne, napr. nie  
som, nie je. 
 

2. Cvičenie – doplň  do viet  i,í,y,ý 
 
Slniečko v__skoč__ spoza v__sokej hor__. Tepl__m__ lúčm__ striebr__ kraj. Žmúr__ na č__stinu a vše 

zaškúl__ aj do húštin__. Tam natraf__ na zv__nutú kôpku. Odrazu sa z neh__bného klbka zdv__hne hranatá 

hlava. Chvíľu neh__bne stoj__. Naraz z papuľky v__skoč__ rozoklan__  jaz__k a maškrtn__ck__ sa m__hoce. 

Vreten__ca zas__p__. Uhranč__v__m__ očam__ jastr__ po okolí. Sojka na v__sokej jedl__ našuchor__ perie 

a škrekľavo kr__č__: „Kľukatá zub__ cer__! Skr__ sa!“ Les st__chne. Had mier__ k starej jedl__, na ktorej sa 

to hm__r__  vtáčencam__.  

 
3. Vypíš z textu slovesá a urč všetko, čo o nich vieš: 
 
osoba, číslo, čas, spôsob, plnovýznamovosť, zvratnosť, slovesný tvar, činnostné – stavové 
 
 

4. Z podstatných mien utvor slovesá. 
 
lekár - .....................................................           plavec- ......................................................... 
predavač - ...............................................          maliar - ........................................................ 

              šofér - ......................................................          pekár - ......................................................... 
             učiteľ - .....................................................            opravár - ..................................................... 
             spevák - ...................................................           kontrolór - .................................................... 
             hráč - .......................................................           potápač - ...................................................... 
             bicyklista - ................................................          korčuliar - ..................................................... 
 

5. Vyhľadaj tvary podmieňovacieho spôsobu a roztrieď na tvary prítomného a minulého času. 

https://www.youtube.com/watch?v=lDdfWVoin9Y
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Bol by som ti prišiel otvoriť, ale nepočul som zvonček.   Boli už unavení z toľkého chodenia.   
Čakali by na mňa, ale začalo pršať.  Zaspievala by si mi tú pieseň?  Verím, že by si mi to bol 
určite povedal.  Zakričal na neho, ale i tak nepočul.  Prišli by sme už včera, ale pokazilo sa 
nám auto.  I tak by ho nespoznal, veľmi sa zmenil. Určite by sa boli u vás zastavili, nemali 
však čas.  Zjedla by som aj klince, taká som bola hladná.  Chytil loptu ako nič.  Budeš musieť 
aj mne namaľovať taký pekný obrázok!  Si veľmi šikovný, určite by si to preplával. Zabudol 
som si peniaze, inak by som bol nakúpil.  Rád by sa učil po francúzsky.  

 
    Podmieňovací spôsob prítomný čas:  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
    Podmieňovací spôsob minulý  čas:  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

6. Utvor rozkazy v singulári aj v pluráli.  
 

ukryť -        .........................................         ..................................................         .................................................. 
natierať -    ..........................................       ...................................................        ................................................... 
víriť -           ..........................................       ...................................................         .................................................. 
vinúť -        . ..........................................       ...................................................        .................................................. 
nosiť -         ...........................................       ...................................................         ................................................. 
niesť -        ............................................        ....................................................       ................................................. 
mlieť -       ..............................................       ...................................................       ................................................ 
 

7. Sloveso byť daj do správneho tvaru  
 
Zdravie .................... najcennejšie bohatstvo človeka . ( 3. os., sg., prít. čas)  Včera ..........  ................ ... v kine. 
( 1. os., pl., minulý čas)  ..................... zajtra popoludní doma?  ( 2.os., pl, budúci  čas)  ....................  najvyšší 
v našej triede. ( 1. os., sg., prít. čas) Naši susedia .................... na dovolenke pri mori. ( 3. os., pl., minulý čas) 
Kedy ........................   v kancelárii? ( 2.os., sg., budúci čas)  Popoludní  .................   .................... na tréningu.   
( 1. os., sg., minulý čas)   Vždy ..................... ochotný každému pomôcť. ( 2.os., sg., prít.čas)    
............................   trpezliví!  ( 2. os., pl., budúci čas, rozkazovací spôsob)  Asi  ...............  ..............  ..................  
smiešny v tej červenej čiapke. ( 1.os., sg., prítomný čas, podmieňovací spôsob) Večer  ....................   ...............  
veˇmi unavení. ( 1. os., pl., minulý čas, oznamovací spôsob)   .....................      .......................   ochotná ti 
pomôcť  s úlohou. ( 3. os., sg., prítomný čas, podmieňovací spôsob)  ...............................  radšej opatrní, aby 
sa nám niečo nestalo! ( 1. os., pl., budúci čas, rozkazovací spôsob) 
 

8. Doplň s úsmevom       
 

              Lesné  v __ l__   vence   v__ l__ .                       Keď zbojníci Bil a Vili  
              Dobre na nich zarob__ l__ .                                vykrádal__ tieto v__ l__,  
              Postav__l__ ony  v__ l__                                     tak ich v__ l__ zato zb__ l __ . 
              a v nich celkom dobre ž__l__ .                           až bolesťou nahlas v__ l__ .                 
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16. 3. 2020 Pondelok 
 
 
1. Poznámky do zošita 
 
PRÍSLOVKY  
Sú neohybné plnovýznamové slová, ktoré vyjadrujú okolnosti deja. Dej, činnosť alebo stav sa môže odohrávať 

niekde, niekedy, nejako a môže mať príčinu alebo dôvod, prečo sa odohráva. Podľa toho príslovky 

rozdeľujeme na príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny. 

 

Rozdelenie prísloviek 
 

Príslovky Otázky, ktorými sa na ne pýtame príklady 

Miesta Kde, kam, kade, odkiaľ, pokiaľ dole, vpravo, okolo, zhora, 
potiaľ, uprostred 

Času Kedy, odkedy, dokedy, ako dlho včera, zvečera, oddnes, 
dozajtra, stále 

Spôsobu Ako, akým spôsobom, nakoľko dobre, zle, hlasno/e, plynulo/e, 
skvelo/e, trocha/u, veľmi, 
súkromne, ... 

Príčiny Načo, prečo, začo, z akej príčiny nadarmo, zámerne, zato, 
náhodne 

 
Pravopis prísloviek: 
1. Slovotvorná prípona je vždy krátka  -e: pekne, zle, vhodne 

-y: slovensky, ľudsky 
-o: zdravo, hravo 
2. Spoluhlásky s a z na začiatku prísloviek píšeme podľa výslovnosti: zdola, zhora, sprava, zľava 
3. Ak vznikla príslovka zrastom predložky a iného slovného druhu, píšeme všetko dovedna: naoko,  
    sčasti, vtom, spamäti,... 

 
2. Cvičenie 
Roztrieď príslovky podľa druhov! 

náročky, hneď, von, pomaly, vďačne, minule, večer, čulo, zákerne, čisto, doma, matne, tuho, po rusky, plytko, 

vnútri, už, inokedy, uprostred,  

                miesta   času                      príčiny     spôsobu 

 

 

 
 
3. Pracovný zošit Hravá slovenčina -  str.  42 /cvičenia . 34, 35 
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18. 3. 2020 Streda 

 
1. Poznámky do zošita 

 
Stupňovanie prísloviek 
Stupňujeme len príslovky, ktoré vznikli odvodením z akostných prídavných mien. 
hlasný   hlasno – hlasnejšie – najhlasnejšie 
pekný  pekne – krajšie – najkrajšie 
dobrý  dobre – lepšie – najlepšie 
rýchly  rýchlo – rýchlejšie – najrýchlejšie 
 
Princíp stupňovania je rovnaký ako pri prídavných menách, len prípona v druhom stupni je –šie, -ejšie. 
Stupňovanie môže byť pravidelné a nepravidelné, presne tak, ako pri prídavných menách. 
Príslovky okolo, vedľa, poniže, dole,...sa môžu stať aj predložkami. 
Bežal okolo. (príslovka)   Bežal okolo školy. (predložka) 
Pomôcka: príslovka stojí pri slovese a rozvíja ho, predložka sa predkladá pred podstatné meno. 
 

2. Cvičenia 

A/ Doplň s alebo z do prísloviek 
_počiatku, _vysoka, _rána, _pod, _pamäti, _poza, _hlboka, _hruba, _blízka, _ľahka, _polovice, _pravidla 
 

B/ ✍ Podčiarkni v texte príslovky ! 
 
V malom mestečku blízko rieky Váh žil chlapec, ktorého všetci volali Móric. Odmalička sa len na kráľov hrával. 
Aj sa mu sem-tam preto smiali, a keďže nepochádzal z nijakej kráľovskej rodiny, táto jeho túžba bola u 
všetkých dopredu zamietnutá. Jeho dobrý priateľ Jozef mu dal raz zdarma a priateľsky radu, nech sa dá na 
šport. Tam sa mu to vraj ľahšie splní a veľmi skoro sa môže stať kráľom ligových strelcov... 
 
C/ Daniel Hevier: „Keď prídavné meno stratí dĺžeň, zmení sa na príslovku.“  

Rozlíš príslovku od predložky s podstatným menom:  

Dolu schodmi sa mi kráča ľahšie. Poď rýchlo dolu! Keď pôjdeš okolo, navštív nás! Okolo domu som vysadila 

kvety. Bezradne stál uprostred cesty. Stál uprostred a nevedel, kam sa pohnúť. Vedľa potoka rastú staré vŕby. 

Bývajú hneď  vedľa. 

sloveso + príslovka       predložka + podstatné meno  

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

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

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

................. ...............................     ................... ................................. 
 
D/ Podčiarkni príslovky, ktoré sa dajú stupňovať:  
Dnes je vonku pekne. Stretávame sa denne v škole. Tieto slabiky sa vyslovujú tvrdo. Radosť trvala len krátko. 
Často si veselo pospevovala. Prídeme inokedy. Doma je teplo a príjemne. Boli zahľadení dopredu. Všetci 
hovorili šeptom. Číta pomaly.  
 
E/  Utvor príslovky od prídavných mien:  
spravodlivý –      teplý –      odvážny -  
nevinný –      pomalý -     farebný -  
veselý -      zlý -      dobrý – 
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3. Pracovný zošit –  str. 43/ cv. 36.  
 
20. 3. 2020 piatok 
 
1. Cvičenia  - opakovanie 
 

Text si prečítaj  a úlohy vypracuj do zošita. 

Tváriť sa ako sfinga – z gréckej mytológie 

„Tváriť sa tak, aby sa z výrazu človeka nedalo nič vyčítať, aby tvár nič neprezradila.“ 

Sfinga bola krutá príšera. Podľa gréckej mytológie ju bohovia vyslali, aby potrestala mesto Téby Sfinga sa 

usadila na skale pred mestskými hradbami a vyslovila krutú hádanku: „Ráno chodí po štyroch, na poludnie po 

dvoch a večer po troch. Kto je to?“ Tébčania si s otázkou nevedeli rady a krutá Sfinga za to denne jedného 

z nich zahrdúsila. Nie nadarmo sfinx v starej gréčtine znamenalo niečo ako škrtička. 

Hádanku vyriešil až bájny kráľ Oidipus. Zachránil mesto Téby a Sfinga, ktorá prišla o svoje tajomstvo, skočila zo 

skaly a dokaličila sa. A prečo sa používa slovné spojenie tváriť sa ako sfinga, byť záhadný ako sfinga? 

Grécka sfinga mala predobraz v oveľa starších kamenných sochách v Asýrii a Egypte. Tam soch_ s ľudsk_m_ 

tváram_, lev_m_ telam_, orl_m_ krídlam_ a mohutn_m_ pazúrm_ na labách chránil_ pokoj mŕtv_ch 

panovníkov a faraónov. Boli to ochrankyne času a večnosti. Grékov priťahovala ich tajomnosť. Ani z tváre 

tébskej Sfingy nebolo možné nič vyčítať. Mlčanlivo, nehybne čakala, ako dopadne ďalšia odpoveď na jej otázku.  

 

Úlohy k textu: 

1. Vypíš z textu: - plnovýznamové slovesá, neplnovýznamové slovesá, zvratné slovesá,  

2. Utvor  tvary zo slovies: 

Byť (3.os, pl., prít. č. oznamov. sp.) ______________________________________ 

Vyslať (2. os., sg., rozkaz. spôsob, ) ______________________________________ 

Chrániť (3. os., bud. čas, ozn. spôsob) ______________________________________ 

Priťahovať (1. os. ,bud. čas, ozn. spôs.,)______________________________________  

Vyčítať (2. os., sg., rozkaz. spôsob) ______________________________________ 

Dopadnúť (1. os., min. čas, podm. spôs.)______________________________________ 

Znamenať (2. os., prít. čas, podm. spôs.)______________________________________ 

 

3. V hrubo vyznačenej vete doplň i,í,y,ý. 

4. Vypíš z hrubo vyznačenej vety všetky podstatné mená a prídavné mená a urč všetko, čo o nich vieš. 

5. Napíš synonymá k slovu krutá________________________________________________________ 

6. Pomocou predpôn utvor nové slová od slovesa 

TVORIŤ__________________________________________________________________________ 

7. Podčiarkni v texte všetky prídavné mená, ktoré skloňujeme podľa vzoru pekný. 

8. Vymysli krátku básničku o sfinge. 

9. Vypíš všetky vlastné podstatné mená z textu. 

10. Ako nazývame krátky literárny útvar (podčiarknutá veta)? Vieš  odpoveď? 
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Samoštúdium   6. A   Anglický jazyk  (týždeň 16. – 20. 3.2020)   

Vyučujúci: Mgr. Mrižová 

 Téma:  Minulý jednoduchý čas 

  

Učebnica English Plus 2 1st edition 

Lekcia č. 3 – Minulý jednoduchý čas – sloveso byť 

- str. 30 – čítanie textu Meet the memory masters – vedieť prečítať a preložiť text,  venovať pozornosť 

výslovnosti a čítaniu čísloviek 

nahrávka k textu:              

https://elt.oup.com/student/englishplus/level2?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub 

 

- str. 31/1 – doplniť do viet slovíčka was, were,  wasn’t 

 

- str. 31/4 – doplniť do otázok spojenia What was, What were, When was, Where you, Where were,  

Potom na vytvorené otázky odpovedzte. 

 

- str. 31/5 – Vytvorte 9 otázok z ponúkaných možností  a s použitím slovesa to be v minulom čase – 

napr. What was your last meal?, Where were you at the weekend?, a pod. 

Potom na všetky otázky napíšte vlastné odpovede. 

 

Pracovný zošit English Plus 2 1st edition 

Lekcia č. 3 – Minulý jednoduchý čas – sloveso byť 

- str. 25 – celá strana – sloveso byť 

- str. 78 – gramatika – was, were – prečítať, vedieť  preložiť 

- str. 79/4 – was, were 

- str. 79/5 – there was, there were 

- str. 95 – slovná zásoba 3. lekcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elt.oup.com/student/englishplus/level2?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
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Samoštúdium   6. A  Nemecký  jazyk  (týždeň 16. – 20. 3.2020)   

Vyučujúci: Mgr. Gočová 

 

Kniha : str. 93 , Meine Schulsachen , naučiť sa čítať aj písať, aj v množnom čísle 

Pracovný zošit : str.67, cvičenie 4 

                             str.68 , cvičenie 5,6 

                             str.69 , odpísať si ,dni v týždni a naučiť sa 

                             str.70 , cvičenie 12  

                             str.72 , cvičenie 18,19 

Online cvičenia klett , lekcia 10 , Meine Schulsachen 
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Samoštúdium   6. A  Matematika    (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Kopčan 
 
 

Téma:  OBSAH OBDĹŽNIKA, ŠTVORCA A PRAVOUHLÉHO TROJUHOLNÍKA  

Komunikácia s rodičmi a žiakmi bude realizovaná aj cez https://zstribecskato.edupage.org/. 

Cez portál ALF 

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

→ meno žiaka (bez hesla) 

 

Zbierka pre 6.ročník 

Premena jednotiek 

Strana 37 - riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Strana 42 - riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť, strany 27 a 28. 

 

Zbierka pre 6.ročník 

Obsah a obvod štvorca a obdĺžnika 

39/4, 5 

40/7, 9, 11,12,13 

41/3, 4, 5 

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť, strany 23 

až 26. 

 
 
 
 
 

https://zstribecskato.edupage.org/
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Samoštúdium   6. A Fyzika   (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Pavlovičová 
 
 

1. Vyriešiť písomne do zošita úlohy z učebnice – Fyzika pre 6. Ročník základnej 

školy (A4)   

-str. 62 – 5. , 6., 7. úloha 

2. Vyhľadať informácie a zaujímavosti o živote a práci gréckeho učenca Archimeda 

. Informácie spracovať formou prezentácie alebo na výkres formátu A 3 

 
 
Samoštúdium   6. A  Informatika    (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Kováčik  

 

Test cez portál ALF 

 

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

→ meno žiaka (bez hesla) 

Test: LogoMotion 
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Samoštúdium    6. A Biológia    (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Jamborová 

 
 

Téma:  Huby s plodnicou 
 

 Niekedy sa zaraďovali medzi rastliny, ale dnes ich  

               zaraďujeme do samostatnej ríše húb. 

 živia organickými látkami (sú rozkladače,  

              parazity, ale aj symbiotické huby). 

 mnohé žijú v symbióze s rastlinami, je to vzájomne  

               prospešný vzťah - huby čerpajú organické látky a  

               na oplátku pomáhajú rastlinám s príjmom vody 

 človek ich využíva ako pochutinu 

 neprebieha v nich fotosyntéza (ani vtedy, keď sú zelené) 

 veda skúmajúca huby je mykológia 

Stavba tela: 

 podhubie –podzemná časť (rastie v pôde) 

 plodnica – nadzemná časť 

 hlúbik - spája podhubie a klobúk 

 klobúk - na spodnej strane sú lupene alebo rúrky, tvoria sa  

v nich výtrusy 

 závoj (u niektorých) - zakrýva lupene u mladých plodníc 

 prsteň (u niektorých) - pozostatok závoja na hlúbiku 

 plachtička (u niektorých) - zakrýva mladú hubu 

 pošva (u niektorých) - pozostatok plachtičky na spodu 

hlúbika 

Rozmnožovanie: 

V plodniciach sú výtrusnice, ktoré majú množstvo výtrusov – nimi sa rozmnožujú. Sú 

uložené v lupeňoch , prípadne  v rurkách. 
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Druhy húb: 

a) jedlé 

b) nejedlé 

c) jedovaté 

Úlohy ( vypracovať písomne) 

1. Vysvetli rozdiel medzi  jedlou, nejedlou a jedovatou hubou. 

2. Napíš postup prvej pomoci pri podozrení na  otravu hubami.  

 

 

Nepohlavné rozmnožovanie rastlín 

Funkcia rozmnožovania:  zabezpečenie vzniku nových jedincov, zachovanie druhu 

 Nepohlavné rozmnožovanie – časťami tela rastliny okrem semien, nové jedince sú totožné s 

rodičovskými 

A. Nekvitnúce rastliny – rozmnožovanie pomocou výtrusov alebo podzemku 

B. Kvitnúce rastliny sa nepohlavne rozmnožujú: 

a) Podzemkom – konvalinky 

b) Koreňovými odrezkami – chren 

c) Stonkovými odrezkami – muškát 

d) Listovými odrezkami – fialka 

e) Vrcholovými odrezkami – okrasné dreviny 

f) Delením trsov – chryzantémy 

g) Poplazmi – jahoda 

h) Cibuľou – cesnak, cibuľa 

i) Očkovaním, vrúbľovaním – ovocné stromy 

 

Úloha: Vyhľadaj na internete okrasné rastliny, ktoré sa rozmnožujú nepohlavne a priprav o nich 

krátku prezentáciu (minimálne 5 okrasných rastlín) 
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Samoštúdium    6. A Geografia    (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Maková 

 
 

Téma:   Juhozápadná Ázia   

Meno: 

1. Vyber 6 štátov, ktoré nájdeme v  Juhozápadnej Ázii a zakrúžkuj ich: 

India          Turecko               Cyprus                Izrael               Japonsko           Mongolsko 

Saudská Arábia             Indonézia                Kórejská  republika              Irak         Irán 

2. Doplň /pomôžu Ti zakrúžkované štáty/: 

najväčší štát JZ Ázie je ..........................................., najľudnatejší ................................... 

 

3. Vytvor správne dvojice   : 

 A. Arabský                               1. more 

B. Nafúd                                   2. púšť 

C. Kaspické                               3.polostrov 

D. Mezopotámska                   4.nížina   

E. Kaukaz                                  5.pohorie 

F. Cyprus                                   6.ostrov 

4. Z poprehadzovaných písmen vytvor názvy miest v juhozápadnej Ázii  a doplň ku každému mestu štát, v 
ktorom leží: /Pomôcka – začiatočné písmeno je podčiarknuté/ 

 SITNUALB -                                                   KEMKA – 

 ÁRTHENE –                                                   RAKAAN – 

 RMELAJEUZ – 

 4. Doplň vety: 

 V juhozápadnej Ázii nájdeme prielivy Bospor a  .................................. 

 V oblasti sú obrovské zásoby ropy a ......................................... 

 V oblasti vznikli 3 svetové náboženstvá – judaizmus, kresťanstvo a .................  

 5. Zastavme sa teraz pri hospodárstve oblasti. V každej vete vyber správnu odpoveď./nie pospájať/ 

 Medzi bohaté štáty oblasti patrí                           -     Turecko / Irán. 

 Oblasť sa nazývala                                                   -      Úrodný polmesiac / Úrodný polostrov. 

 V Izraeli je rozšírený                                                -      budhizmus / judaizmus . 
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Medzi známe rekreačné strediská oblasti patrí - Dubaj / Káhira. 

6. Najznámejšou  krajinou oblasti je Turecko. Vyberte pojmy, ktoré súvisia s touto krajinou – je ich 5: 

chróm, Malá Ázia, ropa, Istanbul, Arabský polostrov, Mekka, ryža,  Eufrat,  Ankara 

7. Na akom polostrove leží Turecko? .......................................................................................... 

8. V Turecku sa pestuje .................................................................................................................. 

             chová    ......................................................................................................................................... 

9. Ktoré mesto leží na dvoch svetadieloch?  ............................................................................. 

10. Posvätné mesto moslimov......................., sa nachádza v štáte............................. 

11. Z čoho pramení veľké bohatstvo štátov ležiacich pri Perzskom zálive?  

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

12. V ktorom štáte leží mesto Dubaj?........................................ 

            Napíš hlavné mesto tohto štátu .............................................. 

13. Napíš mesto troch náboženstiev............................................, ktoré sú to a najvýznamnejšia 
stavba..........................................                    ............................................... 

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

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

14. Ostrov  Cyprus je rozdelený na ..........................................  a    .................................................. 

 

12. V Iraku sa nachádzajú  2 historické oblasti .........................................,................................. 

 

 

Prezentácie k téme nájdu žiaci v  Alfovi . 
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Samoštúdium    6. A Občianska náuka    (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Jamborová 
 
 
Vypracovať prezentáciu Topoľčany, kde budú uvedené nasledujúce informácie: 

- Základné informácie 

- História 

- Symboly 

- Pamiatky 

- Priemysel 

- Významné osobnosti 

 
 
Samoštúdium    6. A Dejepis     (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Macková 

 

Téma:   Staroveký Rím 

str. 45/ Rozmach a pád Rímskej ríše 

str. 46/ Rímske légie 

 
 
 
Samoštúdium    6. A Výtvarná výchova     (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

Vyučujúci:  Ing.  Kopencová 
 
 
 

Vyrobiť veľkonočnú pohľadnicu 

Formát výkresu A 4, zložiť na polovicu. (môže byť aj farebný výkres) 

Technika - mozaika + dokresliť fixkami, pastelkami.   (pestré jarné farby !!!!!!) 

Motív - veľkonočný - maľované vajíčka, kuriatka, kvietky, trávička, zajačik..... 

Práca je na dve vyučovacie hodiny. 

 
 



17 
 

Samoštúdium    6. A Hudobná výchova     (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Chvojková 
 
 
 

Hudobný barok 

Baroková hudba je súčasťou barokového umenia. Je to obdobie vo vývoji európskej 

klasickej hudby od začiatku 17.  do konca  18. storočia . 

Barokové umenie - stavby : kostoly, hrady, zámky, paláce  

Predstavitelia: Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi 

Klasicizmus 

Klasicizmus  2/2 18.-1/2 19.stor. = pravdivé zobrazenie skutočnosti 

    /classicus(gréc.)= vzorný ,dokonalý 

Hudba sa prenáša a)z kostolov -> do opier 

                                b) zo zámkov ->do koncertných sál 

Viedeň  

2/2 18.stor.hlavné mesto habsburskej monarchie 

centrum kultúrneho a umeleckého života  

cestujú sem významní hud.skladatelia 

 

Predstavitelia:  

Joseph Haydn,  

Wolfgang Amadeus Mozart – Malá nočná hudba, Don Giovanni, Requiem,  

Ludwig van Beethoven- písal symfónie- 5. symfónia, 9. symfónia- Óda na radosť je 

hymnou Európskej únie 

 

Romantizmus 
 

 Zač. 19.stor.- 2.pol.19.stor.

Čo sa udialo v 19. storočí 

• Napoleón – vojenský génius, cisár 
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• Vznik nových štátov 

• Revolúcie v Európe 

• Zrušenie poddanstva 

• Rakúsko-maďarské vyrovnanie 

• Vznik Matice slovenskej 

• Rozvoj vedy a techniky  

 (fotografia, fonograf)  

 

• Stal sa najdôležitejším umeleckým prejavom 19. storočia 

• Francúzske slovo roman = napínavý, dobrodružný, často odchýlený od skutočnosti. 

• Vznikol vo Francúzsku.  

• Umelci môžu tvoriť slobodne a nezávisle.  

 

Česká národná hudba 

 

región Čiech – situácia v období romantizmu odlišná od Slovenska 

Praha – zriadené konzervatórium (v tom čase vysoká hudobná škola) a Národné 

divadlo (najskôr drevená budova, ktorá zhorela a následne postavené nové divadlo – 

murované, ktoré stojí dodnes) 

 

za zakladateľov českej národnej hudby sa považujú:  

Bedřich Smetana- opery: Prodaná nevěsta, Čertova stěna,  

   - orchestrálna skladba : Má vlast 

Antonín Dvořák- opery Rusalka, Čert a káča 
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Samoštúdium    6. A  Etická výchova     (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

Vyučujúci:  Ing. Kopencová 
 
 

Téma: Vzor, model, idol, ideál 

Úloha č.1: Jednou vetou napíš  čo je vzor, model, idol, ideál. 

Úloha č.2: Napíš, kto je tvoj vzor, idol....prečo?, napíš o ňom, nej  krátky popis. 

 

Práca je na jednu vyučovaciu hodinu. 

 


