
Samoštúdium   Slovenský jazyk a literatúra  (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Mgr. Miriam Sedláčeková                         

___________________________________________________________________________ 

Ahojte, šiestaci! 

Teším sa, že sa nám hodiny SJL podarilo zrealizovať online. Tento týždeň budeme 

pokračovať. 

Jazyková zložka 

Posledné dve cvičenia z minulého týždňa zamerané na príslovky si skontrolujeme online.  

Ďalšie cvičenia  na utvrdenie učiva o príslovkách si urobte v programe ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF                                         Test na portáli ALF                

Názov: Príslovky - rôzne cvičenia                 Názov: Príslovky 6. roč. 

Prezentáciu k učivu Priama reč som Vám poslala mailom, ale dám ju aj na Edupage, ak by 

niekomu náhodou neprišla.  

Priama reč  - poznámky do zošita   

➢ presné znenie reči postáv. 

➢  doslovne vyjadruje to, čo niekto povedal. 

➢  doslovná reprodukcia prehovoru postavy, nejakého citátu, či znenia textu.  

➢ na označenie priamej reči vo vete používame úvodzovky.  

➢  napovie nám, čo dotyčná osoba povedala. 

➢  môže byť oznamovacou, opytovacou, rozkazovacou, zvolacou vetou. Podľa toho 

píšeme za ňou bodku, otáznik alebo výkričník. 

➢  vždy sa začína a končí úvodzovkami.  

 

Veta s priamou rečou sa člení na uvádzaciu vetu a priamu reč.  

Uvádzacia veta pred priamou rečou 

                        Katka povedala: „Dnes pôjdem navštíviť babičku.“ 

  Mama sa spýtala: „ O koľkej pôjdeš z domu?“ 

  Otvorila dvere a zakričala: „ Už idem!“ 

           Za uvádzacou vetou, ktorá stojí pred priamou rečou, píšeme dvojbodku.  

 

           Uvádzacia veta za priamou rečou 

                         „Nezabudni si kľúče, Katka!“ zvolala babička.  

  „Kedy sa vrátiš?“ spýtala sa mama.  



  „Ráno vstanem skôr a urobím raňajky,“ sľúbil otec.  

                           

Uvádzacia veta uprostred priamej reči 

 

To je výborná práca,“ povedala triedna, „palec hore.“ 

 „Veľmi sa tešíme na letné prázdniny,“ povedali deti, „a najmä na oddych.“ 

„Nezabudni si urobiť úlohy,“ prikázala mama, „a nenechávaj si to na poslednú chvíľu!“ 

Uvádzaciu vetu, ktorá stojí uprostred priamej reči oddeľujeme čiarkami.  

 

Spojenie priamej reči a uvádzacej vety 

 

1. U______________: „P______________ .?!“  

            Hostiteľ sa spýtal: „Môžem vás ponúknuť?“  

 

2. P____________ ,?!“ u ______________ .  

           „Choď si umyť zuby!“ zvolala sestra. 

 

3. „P_____________,“ u___________ , „p____________ .!?"  

             „Ako chceš,“ povedala Ema, „už sa nevrátim!“  

 

Skratky 

U – uvádzacia veta začínajúca veľkým písmenom, 

u - uvádzacia veta začínajúca malým písmenom, 

P – priama reč začínajúca veľkým písmenom, 

p – priama reč začínajúca malým písmenom. 

 

Práca s textom – vypracovať( prepísať/ prípadne vytlačiť a vlepiť)  do zošitov  

V texte chýbajú interpunkčné znamienka, Doplň ich.    

 

Kedy ste išli prvý raz vo vlaku spýtalo sa dievčatko 

Stará mama sa zamyslela  To som mala už vyše tridsať rokov 

Prečo tak neskoro  podivilo sa 

Lebo do tých čias  s úsmevom odvetila stará mama  tadiaľto nechodil vlak 

Železnicu začali stavať pokračovala v rozprávaní stará mama až keď prišiel starký z Ameriky 

Dievčatko sa vypytovalo ďalej Aj starý otec ju staval 

Taká robota sa mu iste páčila povedalo 

Jáj to ti bola ťažká robota povzdychla si starká 

Ale to ti rozpoviem pokračovala len čo si robotu donesiem 

Starká vyšla z izby a o chvíľu si doniesla zvyšky vlny 

 

Vety zmeň ma priamu reč a správne zapíš. 

 

a) s uvádzacou vetou na konci 

           Starká mi povedala, že k obedu máme fazuľovú polievku. 

 



b)  s uvádzacou vetou na začiatku  

             Pani učiteľka sa ma spýtala, prečo som chýbal.  

      c)    s uvádzacou vetou uprostred 

             Mamička sa ma spýtala, či pôjdem na poštu alebo von so psíkom.  

 

PZ Hravá slovenčina - vypracovať str. 43/ cv. 37, 38, 39 

 

Doplňovací diktát – zameranie slovesá 

Prepísať do zošita zo slovenčiny 

 

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 bl_zko. 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_ prírodu.  

 

Sloh 

On – rozprávanie  

Učebnica SJ pre 6. ročník ( oranžová), str. 64-65  -  práca s textom - Vidiny v hmle 

Prečítať text Vidiny v hmle a urobiť -  cvičenie -  1a), b), cvičenie 2  - ústne.  

 

On – rozprávanie   - napísať do zošita sj 

Príbeh alebo zážitok môže vyrozprávať rozprávač, ktorý nebol účastníkom udalosti. Takýto 

rozprávač  zobrazuje udalosti, prežívanie  a konanie postáv v tvare 3. osoby: Andrej prišiel 

na víkend navštíviť tetu Magdu.  

 

PZ Hravá slovenčina - vypracovať str. 41/ cv. 32 

 

Literárna výchova  

 

Kontrolu opakovania – test TC Povesti zo str.47 – 48 v  PZ Hravá literatúra sme urobili 

spoločne online.  

 

 Správne odpovede  (pre chýbajúcich) 

1. b  2. a   3. c  4. d  5. c  6. a  7. a  8. d  9. a  10. b 

 

Urobte si  test  zameraný na opakovanie Bájí v programe ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Báje                                                                              Želám Vám pekný týždeň! 



Samoštúdium  Anglický jazyk  (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Mgr. Alexandra Mrižová                         

___________________________________________________________________________ 

 Ahojte! 

 

Tento týždeň bude venovaný opakovaniu jednoduchého minulého času v anglickom jazyku.  

Úlohy na opakovanie budú v programe Alf. 

Prosím o zaslanie spätnej väzby z minulého zadania.  

Ktoré stránky na opakovanie ANJ ste skúšali?  

Aké cvičenia Vám vyhovovali najviac?  

Prípadne ako sa Vám darilo vypracovávať online cvičenia?  

 

Vaše postrehy mi posielajte na mail: mrizova.s1@gmail.com 

Ďakujem za Vaše názory.      

 

 

 

Samoštúdium Nemecký jazyk  (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Mgr. Adriána Gočová                       

___________________________________________________________________________ 

Ahojte! 

 

Začíname novú lekciu.   

V knihe na str.100  máme uvedený televízny program. Pozorne si to prečítajte! Slovnú 

zásobu, by už ste mali ovládať. Myslím si, že bola dosť ľahká.  

Pracovný zošit :str.74/ cv.3. Prečítajte si jednotlivé rámčeky s vysielaniami . Správne doplňte, 

o aké vysielanie sa jedná. Pokúste sa všetky rámčeky preložiť! 

Na EDUPEGE máte oznam  z nemeckého jazyka.  

Prosím Vás, pozrite si ho!  Ďakujem!  

 



Samoštúdium Matematika (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Mgr. Ivan Kopčan                     

___________________________________________________________________________ 

 

ALF  ÚLOHY! 

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

žiaka (bez hesla) 

Na email ixo4all@gmail.com mi zasielajte aspoň 1 foto Vašej práce (zošit z Mat) z každého 

týždňa, prípadne MA MÔŽETE OSOBNE KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak 

potrebujete s niečím pomôcť. Použitie videokonferencie (Zoom).  

POZRIEŤ a prečítať (opakovanie a utvrdzovanie)  Vzájomná poloha priamok, vnútorné 

uhly trojuholníka 

Uhly v rovinných útvaroch 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-a269fdea-eb16-4709-a6ee-

5e996e4bd265?userResourceContext=false 

Vzájomná poloha priamok, vnútorné uhly trojuholníka 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-4c9f780c-6d06-4b4c-a66a-

60d603dbfbbd?userResourceContext=false 

Teória: napísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita 

 

(uhol väčší ako priamy) 

mailto:ixo4all@gmail.com
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-a269fdea-eb16-4709-a6ee-5e996e4bd265?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-a269fdea-eb16-4709-a6ee-5e996e4bd265?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-4c9f780c-6d06-4b4c-a66a-60d603dbfbbd?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-4c9f780c-6d06-4b4c-a66a-60d603dbfbbd?userResourceContext=false


Vrcholové a susedné uhly  

Susedné - dvojica uhlov, ktoré majú spoločné jedno 

rameno a druhé ramená sú opačné polpriamky. 

Súčet susedných uhlov v je priamy uhol (180°). 

Vrcholové - dvojica uhlov, ktorých ramená sú 

navzájom opačné polpriamky. Vrcholové uhly sú  

zhodné. 

Napr.:  

Zisti veľkosti zvyšných uhlov, ak β = 109°: 

 δ = β = 109° uhly sa rovnajú, sú vrcholové 

 susedné uhly: 

 α + β = 180°  čiže α = 180°  -β 

 α = 180° - 109° = 71° 

             γ = α = 71°uhly sa rovnajú, sú vrcholové 

 

Zbierka pre 6.ročník 

Susedné a vrcholové uhly: strany 58 a 59 (celé).   

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Možnosť riešiť príklady z učebnice  Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť, strany 116 až 118. 

 



Samoštúdium Informatika (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Mgr. Tomáš Kováčik                 

___________________________________________________________________________ 

ÚLOHY v programe ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Opakovanie INF 6 

 

 

 

Samoštúdium Fyzika (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Mgr. Zlata Pavlovičová              

___________________________________________________________________________ 

 

Prezentácie, ktoré  obsahujú   učivo  na témy :  

„ Vplyv hmotnosti na správanie sa telesa v kvapalinách “  

 „Vplyv objemu a tvaru na správanie sa telesa v kvapalinách“ 

 sú  pre žiakov 6. A  uverejnené  na  portáli  ALF (hľadajte na úvodnej stránke našej školy): 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

 

 Informácie uvedené v prezentácii sú zároveň poznámky,  ktoré si môžete prepísať do   

zošita,  súčasťou prezentácií  sú aj postupy pokusov, ktoré si môžete doma urobiť  a krátke 

videá alebo fotodokumentáciu z vašich pokusov mi môžete  poslať na email : 

zlatapavlovicova@gmail.com  

 

  

 



Skontrolujte si !    

Riešenia úloh z týždňa od 30.3. - 3.4.2020 : 

1.úloha  

Zlatá kocka : 

a = 0,3 dm  = 0,03 m 

ρ =19 300 kg/m3   

m =  ? 

m = ρ . V                                                                                    V = a . a  .a 

m = 19 300 kg/m3   .  0,000027 m3                                      V = 0,03 m . 0,03 m . 0,03 m 

m = 0,5211 kg = 521,1 g                                                         V = 0,000027 m3 

Hmotnosť kocky zo zlata je 0,5211 kg. 

Strieborná kocka : 

a = 0,3 dm  = 3 cm 

ρ = 10,5 g/cm3 

m =  ? 

m = ρ . V                                                                                    V = a . a  .a 

m =  10,5 g/cm3 . 27 cm3                                                        V = 3 cm . 3 cm . 3cm 

m =283,5 g = 0,2835 kg                                                           V = 27 cm3 

Hmotnosť kocky zo striebra je 0,2835 kg 

Hliníková kocka : 

a = 0,3 dm  = 0,03 m 

ρ =2700 kg/m3   

m =  ? 

m = ρ . V                                                                                 V = a . a  .a 

m = 2700 kg/m3   .   0,000027 m3                                      V = 0,03 m . 0,03 m . 0,03 m 

m = 0,0729 kg = 72,9 g                                                         V = 0,000027 m3 

Hmotnosť kocky z hliníka je 0,0729 kg.                                                                  



2.  úloha 

           Chýbajúce údaje sú doplnené červenou farbou : 

Číslo 

odmerného 

valca 

Hodnota 

najmenšieho 

dielika (ml) 

Odchýlka 

merania (ml) 

Merací 

rozsah(ml) 

Objem 

kvapalného 

telesa 

v odmernom 

valci(ml) 
1.  

5 
2,5 5 - 250 210 

2.  
2 

1 2 -100 62 

3.  
5 

2,5 5 -500 310 

4. 10 
 

5 10 -1000 230 

5.  
1 

0,5 1 -50 26 

6.  
2 

1 2 -50 44 

7.  
5 

2,5 5 -500 270 

8.  
5  

2,5 5 -250 205 

9. 2 
 

1 2 -100 82 

10.  
10 

5 10 -1000 780 

11.  
2 

1 2 -100 42 

12.  
1 

0,5 1 -25 6 

13. 5 
 

2,5 5 -1000 730 

14.  
5 

2,5 5 -250 215 

15.  
1 

0,5 1 -50 33 

16.  
5 

2,5 5 -250 205 

 

 

 

 

 



Samoštúdium  Biológia (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Mgr. Dominika Jamborová            

___________________________________________________________________________ 

 

                                  Hlístovce 

- Majú červovité nečlánkované telo. 

- Do skupiny hlístovcov patria: háďatká (parazity rastlín), hlísty ( parazity stavovcov), 

mrle (parazity stavovcov a hmyzu) 

- Majú vyvinutú tráviacu sústavu (potravu prijímajú ústnym otvorom a nestrávené 

zvyšky vylučujú análnym otvorom). 

- Sú oddeleného pohlavia  (pohlavná dvojtvarosť) – samček sa odlišuje od samičky 

 

Hlísta detská  

- Parazituje v tenkom čreve. 

- Poškodzuje sliznicu čreva, môže spôsobiť upchatie čriev. 

- Spôsob nákazy:  nedostatočná hygiena, slabo umytá zelenina, 

ovocie. 

- Samička je väčšia ( cca 40 cm), samček je menší ( do 25 cm). 

 

Životný cyklus: 

1. Vajíčka sa dostávajú stolicou von z tela 

2. Neumytou zeleninou, ovocím či špinavými rukami sa dostanú  vajíčka do čreva 

3. V  čreve sa liahnu larvičky, ktoré prenikajú cez tenké črevo do krvi. Krv ich roznáša  

do pľúc, kde sa vyvíjajú 10 – 14 dní. 

4. Z pľúc sa dostávajú do  hrdla ( kašľaním), kde sú prehĺtané a dostavajú sa cez žalúdok 

až do tenkého čreva, kde dospievajú a začínajú produkovať vajíčka. 

 

 

                    Samička                                                               Samec 

 

 



Mrľa ľudská  

- Parazituje v hrubom čreve (hlavne u detí). 

- Samička kladie vajíčka v noci  v okolí análneho otvoru, čo spôsobuje nepríjemné 

svrbenie. 

- Človek sa môže nakaziť nedostatočnou hygienou. 

 

    

 

 

 Samec                                                                         samička 

 

Opakovanie: 

https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/cvienia34.html 

https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/doplovaka__otzky34.html 

Vypracovať písomne do zošita a zaslať na mail 

1. Ktoré vnútorné parazity poznáš? 

2. Vysvetli rozdiel medzi parazitom a hostiteľom. 

3. V ktorom orgáne ľudského tela  žije pásomnica dlhá? 

4. Aký organizmus je medzihostiteľ? 

5. Vymenuj zásady ochrany  pred  vnútornými parazitmi. 

6. Aký význam má dodržiavanie  hygieny pri práci s potravinami? 

 

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím, aby ste 

ma kontaktovali na mail: dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem Vám pekný týždeň ! 

 

 

 

 

 

 

https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/cvienia34.html
https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/doplovaka__otzky34.html
mailto:dominikajamborova11@gmail.com


Samoštúdium  Občianska náuka (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Mgr. Dominika Jamborová            

___________________________________________________________________________ 

 

Politický systém SR 

Vláda Slovenskej republiky je vrcholný orgán výkonnej moci. Skladá sa z predsedu, 

podpredsedov a ministrov. Vládu vymenúva prezident Slovenskej republiky na 

návrh predsedu vlády. Za výkon svojej funkcie vláda zodpovedá Národnej rade Slovenskej 

republiky. 

 

Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom 

Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je 

odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Poslanci národnej rady sú volení vo 

všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným hlasovaním. Počet poslancov je 150 a ich 

funkčné obdobie trvá štyri roky. 

 

Samostatná práca: 

Vyhľadať na internete kto zastáva nasledujúce posty vo vláde: 

➢ Predseda vlády SR: 

➢ Minister hospodárstva SR: 

➢ Minister financií SR: 

➢ Minister dopravy  a vstavby SR: 

➢ Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: 

➢ Minister vnútra SR: 

➢ Minister obrany SR: 

➢ Ministerka spravodlivosti SR: 

➢ Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

➢ Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

➢ Minister životného prostredia SR 

➢ Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

➢ Ministerka kultúry SR 

➢ Minister zdravotníctva SR 

 

Vyhľadať meno predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedov národnej rady. 

 

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste ma 

kontaktovali na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem Vám pekný týždeň!  

http://www.prezident.sk/
http://www.vlada.gov.sk/predseda-vlady-sr/
http://www.nrsr.sk/web/
http://www.nrsr.sk/web/
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/zoznam_abc
mailto:dominikajamborova11@gmail.com


Samoštúdium  Dejepis (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Mgr. Rastislava Macková          

___________________________________________________________________________ 

1. Obrazy stredovekého sveta / Korene stredoveku. Svet a ľudia za 

hranicami Ríma 

 
            Učebnica str. 58 až 61 

            – preštudovať, urobiť si poznámky  

 

2. Slovníček,  Reč prameňov 

 
             Učebnica: str. 60, 61 

            – prečítať, slovníček zapísať do zošita 

 

3. Projekt 

 
Z dostupných internetových ukážok a obrazových encyklopédií vytvorte prezentáciu 

vonkajšieho vzhľadu, oblečenia, bývania a života mužov a žien  starých Slovanov 

 
Projekt, prosím, pošlite vyučujúcej dejepisu do 30.4.2020  mailom na adresu: 

rastislava.mackova@gmail.com  

 
 

 

 

Samoštúdium  Hudobná výchova  (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Mgr. Janka Chvojková        

___________________________________________________________________________ 

 

Ďakujem, deti za krásne plagáty, ktoré ste mi poslali. Poprosím tých, ktorí nestihli, aby ich 

odfotili a  poslali na môj mail. 

 

Tento týždeň budete opäť tvoriť, samozrejme pracovať s internetom. 

 

Máte oslavu narodenín. Pozývate si svojich kamarátov, kamošky. Vašou úlohou bude spraviť 

zoznam piesní, ktoré budete počúvať alebo si budete robiť svoje domáce karaoke. 

Napíšte 10 piesní, ktoré by ste počúvali, nezabudnite napísať interpreta a názov piesne. 

Predpokladám, že máte s kamarátmi rovnaký vkus a piesne sa im budú páčiť. 

 

Odfoťte alebo napíšte a pošlite na môj mail:  janka.chvojkova@azet.sk 

 

Teším sa a ďakujem ☺ 

mailto:rastislava.mackova@gmail.com


Samoštúdium  Výtvarná výchova  (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Ing. Danka Kopencová    

___________________________________________________________________________ 

 

Dnes som si pre vás pripravila, dúfam, zaujímavú prácu. 

Téma: Portrét zo špagátu 

Pomôcky: kartón (tenký a môže byť hnedý alebo biely) špagát (vlna) rôznej hrúbky, nožnice, 

lepidlo (najlepšie Duvilax, Hekules), ceruzka. 

Na kartón si narysujte štvorec rozmerov 20 x 20cm a vystrihnite si ho. Potom  si narysujte a 

vystrihnite  štvorčeky 1,5 x 1,5cm, počet si určte tak, ako potrebujete na orámovanie kartóna. 

Zo štvorčekov si vytvorte rámček. Do vnútra obrazu si ceruzkou, veľmi jemne, nakreslite tvár 

chlapca, alebo dievčaťa. Pomocou špagátu (vlny) si vytvorte portrét - obrys hlavy oči, nos 

ústa, vlasy, krk, plecia. Dievčatám môžete pridať šperky. 

Dbajte na čistou práce.  Prácu máte na dva týždne. 

 Poskytnem vám ukážku, ale nezabudnite na svoju fantáziu !!!!! Nekopírovať !!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samoštúdium  Etická výchova  (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Ing. Danka Kopencová    

___________________________________________________________________________ 

 

Téma: Vzory správania v histórii 

Vašou úlohou bude vybrať si štyroch ľudí, ktorých poznáme. Môžu to byť speváci, herci, 

politici, športovci, ale aj vaši spolužiaci. Ak nájdete fotku týchto ľudí, nalepte ich na ľavú 

stranu papiera (kancelárskeho) a vedľa napíšte pozitívne (dobré) a negatívne (zlé) vlastnosti 

vami vybraných ľudí. 

Jedeného človeka (z tých štyroch) si vyberte ako vašu „topku“ a vyznačte ho. 

Napíšte ich vlastnosti tak, ako ich vnímate vy. Môžete sa poradiť s vašimi rodičmi. 

Porozmýšľajte nad  ľuďmi, ktorých ste si vybrali. 

 

 

 

Samoštúdium  Technika  (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Mgr. Gejza Sitkey 

___________________________________________________________________________ 

Téma:  Finančné rozhodnutia v rodine 

 

Napíšte, čo všetko musí rodina zabezpečiť, spôsoby, ako sa dá vyhnúť problémom                

so  zadlžovaním, čo je kreditná karta –  urobte stručný zápis do zošita 

 

 

 

 

 

 

 



Samoštúdium  Geografia (týždeň 20.4.2020 – 24.4. 2020)                                                                                                         

Vyučujúci: Mgr. Eva Maková  

___________________________________________________________________________ 

 

Juhovýchodná  Ázia 

Vypracované úlohy a zadané prezentácie mi posielajte na mailovú  adresu: 

eva.makova@gmail.com 

1. Pomocou atlasu  /str. 59 Zadná India/ a učebnice  vyfarbi a pomenuj jednotlivé štáty.  

 

2.   K štátu priraď hlavné mesto / pomôž si atlasom- ( str. 59  vpravo dole), učebnicou/: 

   Vietnam                                                                          Singapur 

   Kambodža                                                                       Manila 

   Mjanmarsko / starý názov Barma/                            Kuala Lumpur 

   Laos                                                                                 Ha Noi 

   Malajzia                                                                          Phnompenh 

   Indonézia                                                                       Krungthep /Bangkok/ 

   Filipíny                                                                            Nepjito          

   Singapur                                                                         Jakarta 

  Thajsko                                                                            Vientiane 



3. Aké dôležité rieky pretekajú cez tieto oblasti? ....................., ..............................., ........................... 

4.  Na akom polostrove ležia tieto štáty?......................................................... 

5. Hľadaj na internete: 

a,  Angkor wat  - v ktorom štáte sa naschádza ......................................................................................... 

                             čo to je ............................................................................................................................ 

b, Borobodur - v ktorom štáte sa nachádza ................................................................................. 

                             čo to je .................................................................................................................  

c , Singapur -  napíš 4 vety o tomto štáte.  Aký má význam pre túto oblasť. 

 

 

 

d, V ktorom štáte bola občianska vojna ?.........................................  

Tento štát bol rozdelený vojnou na dva  štáty .................................. a .............................................. . 

 

e, Ktoré štáty boli zničené cunami v roku 2004 

 

f, Čo spôsobilo tieto veľké vlny ( čo spôsobilo cunami) ? 

 

Zaujímavosť 

Ženy z kmeňa Padaung, v Mjanmarsku / Barme/, začínajúc približne vo veku piatich rokov, 

nosia okolo krku medené krúžky (presnejšie špirály z tyče asi jeden centimeter hrubý, 

pôsobiace dojmom prstene), ktoré inštalujú miestne ženy s primeranou kvalifikáciou. 

Postupne sa zvyšuje počet krúžkov (alebo skôr otáčok skrutkovíc), čo vedie k efektu „ťahania 

krku“, takže turisti ich nazývajú žirafami žien. U dospelej ženy môže počet krúžkov dosiahnuť 

niekoľko desiatok a ich hmotnosť je štyri alebo päť kilogramov. V pravidelných intervaloch sa 

krúžky (špirály) vyberú a v prípade potreby znova nasadí, alebo ak je to potrebné, nespôsobí 

to žiadne poškodenie zdravia. 

Источник: https://dvah.ru/sk/kolca-dlya-udlineniya-shei-kak-sdelat-chtoby-pohudela-sheya-

upotreblyaite.html                                                                         

https://dvah.ru/sk/kolca-dlya-udlineniya-shei-kak-sdelat-chtoby-pohudela-sheya-upotreblyaite.html
https://dvah.ru/sk/kolca-dlya-udlineniya-shei-kak-sdelat-chtoby-pohudela-sheya-upotreblyaite.html


            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


