
 Slovenský jazyk a literatúra (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte!  

Ďakujem, že ste  mi poslali doplňovacie diktáty, vypracovanie opakovania z PZ/ s.45 aj PL- 

práca s textom Ako sme s Pipom boli sovami. Spätnú väzbu Vám budem posielať priebežne. 

Kto svoje práce neposlal, nech sa snaží o nápravu tento týždeň.  

 

Jazyková zložka 

Pravopisná doplňovačka  

Do textu doplň i/í, y/ý  a úvodzovky. 

Na naroden_n_  som dostal krásn_ darček, po ktorom som dávno túž_l. Najskôr 

som sfúkol sviečk_.  Potom m_ otec povedal:  Zakr_ si oči, počítaj do päť          

a potom sa obzr_ !  Za mnou stál ps_k. Dal som mu meno Ben. Má veľa ps_ch 

zv_kov. Labkam_ sa zv_kne dot_kať  sestr_nej  skr_nk_ . Nieked_ je pri 

naháňačke so mnou a bratom najr_chlejš_ . Rád v_skakuje do v_šk_ . Na 

babk_nu  mačku často cer_ zub_ . Veril_ b_  ste, že je to môj najlepš_ kamarát? 

Bez neho b_  m_  bolo určite veľm_ smutno.  

……………………………………………………………………………………. 

Skladba ( Syntax )  -  poznámky do zošita 

- je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá spájaním slov vo vete, vetnými členmi, 

tvorením viet a súvetí, 

- skúma a opisuje,  ako sa zo slov skladajú vety a z viet súvetia, 

- spolu s tvaroslovím (morfológiou) tvorí hlavnú časť gramatiky nášho jazyka . 

 

V jazyku vyjadrujeme svoje myšlienky vetami. Veta je gramaticky a významovo 

usporiadaná skupina slov, ktorá vyjadruje ucelenú myšlienku.  

 

Vetné členy  

 

Veta sa skladá z vetných členov. Vetný člen je také slovo vete, ktoré vstupuje do 

vzťahu s iným slovom vo vete a vytvára s ním sklad ( syntagmu). Sklad môžu tvoriť 

len plnovýznamové slová. Neplnovýznamové slová ( preložky, spojky, častice, 

citoslovcia) nemôžu byť vetným členom, majú však význam pre celkový zmysel vety.  

Vetný člen môže byť holý, rozvitý a viacnásobný.  

 

holý vetný člen – mama  

rozvitý vetný člen – láskavá mama  



viacnásobný vetný člen – mama a otec 

 

Vetné členy rozdeľujeme na hlavné a vedľajšie:  

- hlavné (základné) sú:  podmet a prísudok → tvoria gramatické jadro vety, 

(prisudzovací skad) 

- vedľajšie sú: prívlastok, predmet, príslovkové  určenie, prístavok, doplnok . 

 

Podmet – hlavný vetný člen (vo vete sa označuje číslom 2), pýtame sa naň otázkou kto? čo? 

- slovo, ktoré pomenúva toho, kto vykonáva nejakú činnosť alebo má nejakú vlastnosť, 

- najčastejšie býva vyjadrený podstatným menom alebo zámenom v nominatíve 

- v slovenčine podmet nemusí byť vždy vyjadrený osobitným slovom, vieme si ho 

domyslieť  z významu ostatných viet v texte. 

Podmet, ktorý nie je vyjadrený osobitným slovom, sa nazýva nevyjadrený  

(zamlčaný) 

       Príklad: Mama pripravila chutné raňajky.  Kto pripravil raňajky? 

                       Mama – podmet vyjadrený podstatným menom v nominatíve.  

                (Ona)  Odišla do práce. Kto odišiel do práce? Ona – podmet je nevyjadrený.  

       Prečítajte si text z učebnice SJ na str. 76 – Čierna ovca, ústne si urobte cvičenie 2 a 3 

 

Literatúra  

Dočítajte si ukážky z TC Príbehy zo života detí, doplňte si poznámky. 

 Jaroslav Rezník  

- básnik, prozaik, prekladateľ, publicista  

- narodil sa v Ružomberku 

- navštevoval Gymnázium v Ružomberku, študoval v Pedagogickom inštitúte v Martine   

slovenský jazyk a ruský jazyk,  

- žije a tvorí v Bratislave 

- prekladá z češtiny a z ruštiny 

- píše poéziu, drámu, literatúru pre deti a mládež, scenáre 

 

Tvorba 

- pre deti napísal:   

Zvieratká píšu deťom, Rozprávky o mladuškovi, Ježko v kvetináči, Kika spáva v paprike, 

Oči plné oblohy, Janko Hraško. Ako to naozaj bolo, Literárne hádanky. 

             

            OČI PLNÉ OBLOHY 

- obrazy zo života M.R.  Štefánika 



- kniha poviedok s podtitulom Obrázky z detstva M. R. Štefánika, v ktorej autor spracúva 

detstvo významnej slovenskej osobnosti vedy a politiky (obsahuje 12 poviedok) 

- kniha Oči plné oblohy dáva čitateľom priestor na vlastné skúmanie osobnosti M. R. 

Štefánika, ktorá bola formovaná práve v jeho detstve a období dospievania, 

-  odhaľuje korene vzniku Štefánikovho neskoršieho záujmu o letectvo, hvezdárstvo, 

meteorológiu a jeho sklony k bádaniu 

- dej je umiestnený do Košarísk – obec pri Starej Turej, Myjava, kde Milanov otec pôsobí 

ako evanjelický farár, dielo je založené na historických faktoch, opisuje svet mladého 

Štefánika 

- oporou sú mu rodičia – otec aj matka, prvá slovenská herečka 

- Štefánik vyrastal v úplnej a šťastnej rodine, čo sa odrazilo aj na jeho neskorších 

postojoch a zásadách  aj na láske k našej vlasti. 

 

Vyhľadajte na internete informácie o M.R. Štefánikovi. Napíšte si ich do zošita. 

Z PZ Hravá literatura vypracujte  Opakovanie – test s. 54 – 55. 

 

V programe ALF si urobte:  Zo života detí – test.       

 

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

meno žiaka (bez hesla) 

 

Pekný týždeň!  

 

 

 

 

Nemecký  jazyk   (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Adriána Gočová 

___________________________________________________________________________ 
 

Ahojte! 

Zadanie úlohy z minulého týždňa presúvam aj na tento týždeň. Vaše práce budú vyhodnotené 

telefonicky alebo mailom.  

 

 

 



Anglický jazyk   (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Alexandra Mrižová 

___________________________________________________________________________ 

 

Prečítajte si text The Hidden Princess.  

      Sú vety pravdivé - true (T) alebo nepravdivé - false (F)? Nepravdivé vety opravte. 

 

The beautiful princess Mai Chi lived in her father’s palace. She never went outside its high walls. Her 

father, the King, wanted to choose her husband. He didn’t want her to meet a handsome young man 

and fall in love. So she stayed locked in the palace and the people of the city never saw her. But they 

talked about the poor, lonely princess and they were sad. 

One day a famous general, Xiao Lu, came to the city. The King wanted to thank him for winning so 

many battles. He wanted to give him a medal. Of course, when Xiao Lu came, the King didn’t want Mai 

Chi to meet the soldier, so he shut her in her room. When the King saw that Xiao Lu was younger and 

more handsome than any other general in his army, the King thought, ‘I was right to lock up my 

daughter. I don’t want her to fall in love with this man. I want her to marry a prince. Xiao Lu is just a 

soldier.’ 

But Xiao Lu knew from the people of the city that the King had a beautiful daughter. So, that night, he 

searched the castle until he found her room. Very quietly, he went in and woke her up. It was dark, 

she was frightened and she started to shout loudly. Xiao Lu stopped her and escaped with her. They 

went to the mountains and they lived in Xiao Lu’s castle. Mai Chi fell in love with him and they got 

married. The King was angry at first, but in the end he was happy when his daughter and son-in-law 

came to live in the palace with their children. The old King loved his grandchildren. 

 

 

1 Mai Chi had to choose her husband.  ______  

…........................................................................................................ 

 

2 The people of the city often saw Mai Chi.  ______  

…........................................................................................................ 

 

3 The people of the city felt sorry for Mai Chi.  ______  

…........................................................................................................ 

 

4 The King wanted to give Xiao Lu a medal for winning a lot of battles.  ______  

…........................................................................................................ 

  



5 The King introduced Xiao Lu to his daughter. 

…........................................................................................................ 

 

6 Xiao Lu was an ugly old man.  ______  

…........................................................................................................ 

 

7 The King wanted Mai Chi to marry a prince.  ______  

…........................................................................................................ 

 

8 Xiao Lu was a prince.  ______  

…........................................................................................................ 

 

9 Mai Chi fell in love with Xiao Lu the first time she saw him.  ______  

…........................................................................................................ 

 

10 Mai Chi, Xiao Lu and their children went to live with the old King.  ______  

…........................................................................................................ 

 

 

2    Z textu si vyberte 10 slovíčok a vysvetlite ich význam v angličtine. 
  

Príklad: princess – a king's daughter 

               palace – a place where the king lives 

 

1 ........................................................................................................................... ........ 

2 ................................................................................................................................... 

3 ........................................................................................................................... ........ 

4 ................................................................................................................................... 

5 ........................................................................................................................... ........ 

6 ................................................................................................................................... 

7 ........................................................................................................................... ........ 

8 ................................................................................................................................... 

9 ........................................................................................................................... ........ 

10 ................................................................................................................................... 

 

Vypracované cvičenia posielajte na: mrizova.s1@gmail.com, alebo inou formou, ktorá Vám 

bude vyhovovať. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.  

 

Svoje komunikačné zručnosti môžete rozvíjať aj čítaním textov a počúvaním nahrávok v 

časopisoch v anglickom jazyku. Sú k dispozícii na: https://www.bridge-online.cz/sk/rr/. 

 

mailto:mrizova.s1@gmail.com
https://www.bridge-online.cz/sk/rr/


Matematika  (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Ivan Kopčan  

___________________________________________________________________________ 

 

Na email ixo4all@gmail.com mi zašlite foto vypracovaných príkladov  64/4,7,11, 64/14ac 

- 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 18.5.2020 o 13:30 (následne dohoda cez email). 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) 

Úlohy – samoštúdium: 64/1 až 7 ,11,12 65/13a, 14ac, 15a 

Navyše z učebnice Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť, strany 87 až 89 (opakovanie). 

 

Vrcholy 

• A,B,C body 

• priesečníky strán 

• neležia na jednej priamke 

Strany 

a, b, c úsečky 

časti priamok medzi priesečníkmi 

strana leží oproti vrcholu s rovnakým 

názvom: strana a oproti vrcholu A, ... 

 

Trojuholníková nerovnosť: a+b >c a súčasne  a+c >b a súčasne b+c >a. Súčet dĺžok dvoch kratších 
strán trojuholníka musí byť väčší ako  najdlhšia strana. 

Uhly - vnútorné 

α,β,γ -časti roviny ohraničené dvoma polpriamkami so spoločným vrcholom (susednými stranami) 

Súčet veľkostí vnútorných uhlov trojuholníka je 180 °; α + β + γ = 180° 

Najväčší uhol leží oproti najdlhšej strane, najmenší oproti najkratšej. 

Vonkajšie uhly trojuholníka 

Sú susedné uhly k vnútorným uhlom trojuholníka.  

Súčet veľkostí vnútorného uhla a vonkajšieho uhla pri tom 
istom vrchole je 180°. 

α + α´ = 180°     β + β ´ = 180°     γ + γ ´ = 180°      

α + α´´ = 180°   β + β ´´ = 180°     γ + γ ´´ = 180°      

α,´ α´´ ; β´, β ´´;  γ´, γ ´´ - vrcholové uhly 

mailto:ixo4all@gmail.com


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Informatika  (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Tomáš Kováčik  

___________________________________________________________________________ 

 

(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) 

Test na portáli ALF 

Názov: Informatika 

 

 



Fyzika  (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Zlata Pavlovičová  

___________________________________________________________________________ 

 

          1.  Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému : „Teplota.  Meranie teploty“ je   

                uverejnená  na  portáli  ALF: 

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

              triedy  →  meno žiaka (bez hesla) 

 nové informácie, ktoré sú  uvedené v prezentácii, sú zároveň poznámky,  

ktoré si môžete prepísať do zošita. 

  v závere prezentácie  sú otázky, na ktoré odpovede nájdete v prezentácií, ak 

budete pozorne čítať text  

 vašou úlohou je tiež vyhľadať zopár informácií o živote objaviteľov teplotných 

stupníc, podľa ktorých sú pomenované (Celzius, Fahrenheit, Kelvin, Réaumur).  

Foto dokumenty vašich zistení mi  môžete  poslať  na email : 

zlatapavlovicova@gmail.com  

         2.  Precvičiť učivo o hustote si môžete prostredníctvom testu na portáli ALF pod  

              názvom : 

               „Hustota“. 

 

 

Dejepis   (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Rastislava Macková   

___________________________________________________________________________ 

 

1. Tri ríše raného stredoveku 

Arabská ríša – str. 68 až 70 

– preštudovať, urobiť poznámky. 

2. Otázky a úlohy. Premýšľajme. 

- preštudovať str. 70  

 cv. 2, 4, 5, 7 ( vypracovať do zošita ) . 

      

 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


Geografia    (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Eva Maková  

___________________________________________________________________________ 

 

Prezentáciu  z geografie  Čína  nájdete na portáli ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód 

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

Vypracovaný list mi posielajte na  môj mail. eva.makova @ gmail.com 

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

zároveň mi pošlite prezentáciu alebo projekt daných štátov.      

Ďakujem, Maková 

Čína 

Vyhľadaj a napíš asi 4 vety o jednotlivých zaujímavostiach. 

TERAKOTOVÁ ARMÁDA –  

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

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

VEĽKY ČÍNSKY MUR –  

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

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

priehrada TROCH ROKLÍN 

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

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

PANDA –  

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

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

ZAKÁZANÉ MESTO –  

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

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

 



Biológia   (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Dominika Jamborová 

___________________________________________________________________________ 

 

Článkonožce 

- sú živočíchy, ktorých telo a končatiny sú zložené z článkov. 

  

Článkonožce delíme na: 

- pavúkovce ( križiak obyčajný, pavúk vodný, kútnik domový), 

- kôrovce (rak riečny), 

- hmyz (včela medonosná, koník čiarkovaný). 

 

Hmyz 

- Je najbohatšou triedou spomedzi všetkých živočíchov a nachádza sa všade na svete.  

- Hmyz patrí medzi živočíchy, ktorých telo je zložené z článkov zoskupených do troch 

hlavných častí – hlavy, hrude a bruška.  

Základná charakteristika hmyzu: 

- telo je nerovnomerne článkované, 

- telo je chránené vonkajšou kostrou z chitínu, 

- telo tvorí hlava, hruď, bruško, 

- na hlave majú: zložené oči, ústne orgány 

a zmyslové orgány, 

- na hrudi majú tri páry článkovaných končatín 

a  dva páry krídel. Krídla môžu byť zakrpatené, alebo môžu aj chýbať. Niektoré druhy 

(chrobáky) majú prvý pár krídel veľmi pevný, nazývame ich krovky. 

- bruško hmyzu má rôzny tvar, na konci bruška rôzne prívesky (znášadlá, žihadlá). 

 

Ústne orgány sú rôzne a sú prispôsobené príjmu potravy. Môžu byť: 

- hryzavé (chrobáky), 

- lízavé (včela), 

- bodavo-cicavé (komár), 

- cicavé (motýľ). 

 

 

 



Končatiny hmyzu sú rôzne, slúžia 

napríklad na: 

- lezenie – mucha, 

- skákanie – kobylka, 

- prichytávanie – voš, 

- zber peľu – včela. 

 

 

 

Sústavy: 

Tráviaca sústava: tvorí ju ústny otvor, hltan, pažerák, žalúdok, črevo ( vstrebávajú sa tu 

živiny) a análny otvor ( slúži na vylúčenie nestrávených zvyškov potravy). 

Dýchacia sústava: tvoria vzdušnice – rozvetvené rúrky spevnené chitínom. 

Obehová sústava: OTVORENÁ= telová tekutina sa voľne rozlieva do telovej dutiny. Ich krv 

je bezfarebná. 

Nervová sústava: REBRÍČKOVÁ – umožňuje inštinktívne správanie hmyzu. Riadi aj 

zmyslové vnímanie – pach, sluch, chuť. 

Vylučovacia sústava – nepotrebné látky vylučujú cez vylučovacie trubičky. 

 

Rozmnožovacia sústava: jedince sú oddeleného pohlavia! Vývin je NEPRIAMY 

a prechádza  viacerými vývinovými štádiami! 

Nepriamy vývin hmyzu môže delíme na: 

- neúplnú premenu (koníky): vajíčko → larva (často sa podobá na dospelé jedince, len 

nemá vyvinuté krídla a pohlavné orgány) → dospelý jedinec 



- úplnú premenu (motýle): vajíčko → larva (húsenica - nepodobá sa na dospelého 

jedinca) → kukla → dospelý jedinec 

 

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

 

PRACOVNÝ LIST 

ČLÁNKONOŽCE: HMYZ 

1) Doplň : 

Telo hmyzu sa skladá z troch častí ................................... , ................................... a 

................................... . Na povrchu tela je pokožka spevnená chitínom, tvorí 

.................................................. kostru.  Na ........................... sú oči a tykadlá, na  

............................... sú 2 páry krídel a ........(uveď počet) páry končatín . 

2) Hmyz má ústne orgány prispôsobené potrave a spôsobu jej prijímania, vymenuj typy 

ústnych orgánov hmyzu a ku každému uveď aj príklad konkrétneho hmyzu: 

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

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

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

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

3) Končatiny hmyzu sa prispôsobili prostrediu a spôsobu pohybu, napíš 4 príklady , na čo 

sú prispôsobené končatiny hmyzu: ............................................................................

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



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

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

Vyber správne tvrdenie: 

Hmyz dýcha pľúcnymi vakmi / vzdušnicami. 

Hmyz má nervovú sústavu rozptýlenú / rebríčkovú. 

Hmyz má cievnu- obehovú sústavu otvorenú / zatvorenú. 

Hmyz je oddeleného pohlavia / obojpohlavný . 

Hmyz má vývin priamy / nepriamy. 

  

Označ, na ktorom obrázku je znázornená úplná premena , na ktorom neúplná premena 

hmyzu : 

 

 

 

 

 

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

Vypracovanie poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

 

 

 Občianska náuka   (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Dominika Jamborová 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte žiaci, 

úlohou na tento týždeň bude vytvoriť prezentáciu o tom, ako trávite dni (od pondelka do 

nedele) počas pandémie koronavírusu. Do prezentácie uvediete váš denný harmonogram, 

môžete pripojiť aj obrázky alebo fotky ☺ 

Prezentáciu poprosím zaslať na mail: dominikajamborova11@gmail.com 

 

SEBAHODNOTENIE: 

pracovalo sa mi: 

☺                       

najťažšia úloha: ........... 

najľahšia úloha: ...............

  

 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com
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 Výtvarná výchova   (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Vyučujúci: Ing. Danka Kopencová 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte moji milí, všetkých vás pozdravujem a mám pre vás pripravenú úlohu na 

najbližšie dva týždne.  

Kedysi dávno som čítala krásnu knihu o 15 ročnom dievčatku, ktoré v lete bolo 

na prázdninách pri mori a skákalo zo skaly. Pri skoku narazila hlavou o kameň 

vo vode. Ochrnula od hlavy po päty. Je to veľmi silný príbeh a hlavne 

inšpirujúci. Dievča  to napriek ochrnutiu nevzdalo a robilo neuveriteľné veci. 

Jednou z tých úžasných vecí, ktoré robilo bolo, že nádherne maľovalo. Keďže 

nehýbalo rukami ani nohami, maľovalo ústami. 

Vašou úlohou bude vyskúšať si maľovať ústami, alebo nohou. Môžete 

vyskúšať obidve alternatívy. Pokojne si načrtnite najprv ceruzkou a dokončite 

štetcom. 

Chcela by som, aby ste sa zabavili pri maľovaní, ale aj aby ste si uvedomili, aké 

je vzácne, že ste zdraví.  

 

Kresliť budete na formát A4, vodovými farbami. Štetec si chytíte do úst 

(nezabudnite si ho najprv umyť), alebo medzi prsty na nohe. Môžete si rukou 

vymývať štetec a naberať farbu, ale maľujte ústami, nohou. 

Téma – portrét váš, mamky, ocka, súrodenca, kamaráta, alebo.......... 

Držím palce pri maľovaní. Užite si to. 

Práce mi pošlite na môj mail. 

Ďakujem. 

 

Prácu máte na dva týždne. 

 

 

 



 Etická výchova    (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Vyučujúci: Ing. Danka Kopencová 

___________________________________________________________________________ 

 

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 zaň 

nemuseli 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. V Messengeri s kamošmi si píšte akokoľvek chcete, ale keď píšete mail treba 

sa vyjadrovať slušnejšie a zdvorilejšie. Samozrejme, že to netreba preháňať, v e-maile sa určite 

nemusíte pretvarovať. Myslím, že ste dostatočne inteligentní, aby ste pochopili, prečo a kedy 

sa formálne e-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 e-maile 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 položené. 

- 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 

 

 

 

 

Technika   (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Vyučujúci: Mgr. Gejza Sitkey 

___________________________________________________________________________ 

 

Učebná látka  Potraviny – základné zložky potravín – veľmi stručný zápis do zošita, zdroj – 

informačné technológie 

 

 

 


