
Slovenský jazyk a literatúra   (týždeň 25.5. 2020 – 29.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte!  

Ďakujem, že ste  mi poslali doplňovacie diktáty, vypracovanie opakovania z literatúry - PZ     

s. 54 – 55. Tí, ktorí  si neurobili úlohy v programe ALF - Zo života detí, nech sa snažia tento 

týždeň.  Spätnú väzbu Vám budem posielať priebežne, tak ako doteraz.  

 

Jazyková zložka: 

Doplňovací diktát 

Do textu doplň i/í, y/ý. 

Nádherná modrá obloha b_va snom všetk_ch turistov pod stanom alebo pod š_rákom. 

Ale v horách na severe je všetko trochu inak. Počas noc_ aj v auguste teplot_ klesajú 

a prichádzajú mraz_ . Časté b_vajú nočné lejak_ . V týchto podmienkach nielen m_ , 

ale aj naše stan_  r_chlo menia farb_. Ráno schádzame po serpentínach a 

prekonávame v_škové rozdiel_ . Oc_táme sa pri mor_ . V prístave kotv_  jedna 

z najslávnejš_ch lod_ . Ostatné plavidlá v_zerajú popri nej ako smiešne r_bárske 

lodičk_ . Nasadáme a tešíme sa z trojhodinovej plavb_. Krás_ fínsk_ch zálivov si 

treba v_chutnať z oboch pohľadov. Zhora i zdola.  

……………………………………………………………………………………. 

 

Minulý týždeň sme sa začali venovať skladbe. Vysvetlili sme si, že je to je jazykovedná disciplína, 

ktorá sa zaoberá spájaním slov vo vete, vetnými členmi, tvorením viet a spolu s tvaroslovím 

(morfológiou) tvorí hlavnú časť gramatiky nášho jazyka. Povedali sme si základné informácie 

o vete a vetných členoch.  K podmetu si doplníme prísudok.  

Prísudok      -  poznámky do zošita  

- je základný vetný člen, ktorý vyjadruje dej, činnosť alebo stav podmetu, 

- vyjadruje činnosť, ktorú podmet vykonáva, 

- pýtame sa naň otázkou: Čo robí? Čo sa s ním deje? ( myslíme s podmetom) 

- kódujeme (označujeme) ho číslom 1, podmet kódujeme číslom 2. 

 

Prísudok môže byť:  

slovesný a slovesno-menný 

Slovesný prísudok tvorí: buď plnovýznamové sloveso - napríklad: Chlapec sa smeje. 

Hodiny tikajú.  

Alebo ho tvorí neplnovýznamové sloveso +neutčitok plnovýznamového slovesa – 

napríklad: Dievčatá začali spievať. Deti chceli potešiť mamu.  



Slovesno-menný je zložený z pomocného (sponového) slovesa byť a mena 

 ( podstatného, prídavného, zámena alebo číslovky, príslovky): 

- podstatného mena: Otec je lekár. Chlapci sú huncúti.  

- prídavného mena: Žiak je pracovitý. Drevo je mokré.  

- zámena: Kniha je moja. Zošity sú naše.  

- číslovky: Boli sme štvrtí.  

- príslovky: Zápis bude zajtra.  

- citoslovný: Žaba čľup do vody.  

Literatúra  

Za domácu úlohu ste si mali  vyhľadať informácie o M.R. Štefánikovi. Vypracujte  PL o M.R. 

Štefánikovi. 

  

SJL 6. ročník  Pracovný list – M. R. Štefánik  (opakovanie učiva)  

1. Oprav chyby a napíš správne veľké písmená. Text prepíš bez chýb. 

zatmenie  slnka bolo pre astronómov výzvou na vedecké bádanie. inak to nebolo ani v prípade 

milana rastislava štefánika. za zatmením slnka cestoval do španielska aj do ázie.  zatmenie pozoroval 

na ostrove vavau, vo francúzsku i v brazílii. významný slovenský vedec a politik sa narodil 

v košariskách. táto obec leží neďaleko brezovej pod bradlom. v mnohých mestách slovenska nesú 

ulice a námestia meno m. r. štefánika. v prahe v českej republike stojí nad mestom hvezdáreň m. r. 

štefánika. 

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

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

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

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

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

2. Čo si sa dozvedel o M. R. Štefánikovi? 

 

a) Kto bol M. R. Štefánik? ........................................................................................... 

b) Čomu sa venoval? ..................................................................................................   

c) Kde sa narodil? ...................................................................................................... 

d) Kam všade cestoval za zatmením Slnka? .............................................................. 

e) Ako sa nazýva hvezdáreň, ktorá je v Prahe? ......................................................... 

                                                                                    

3. Doplň správne: 

➢ _ etisko  _. _. _tefánika  v _ ratislave  

➢ _ ámestie _. _. _tefánika 

➢ _ ákladná _kola _. _. _tefánika 

➢ _ tredná _ dborná  _kola  _.  _. _tefánika 

 



Výroky M. R. Štefánika 

Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden. 

Prekážky treba rozbiť a nie sa im poddávať. 

Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť. 

Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. 

Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách. 

Chcel by som účinkovať v svojom národe, ktorý som nikdy neprestal milovať. 

Verím vo vývoj vedy, a preto vo vývoj všetkého, čo je šľachetné a spoločenstvu prospešné. 

 

4. Aké prívlastky  by si dal M. R. Štefánikovi ? 

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

 

5. Ktorý výrok ťa najviac oslovil ? 

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

 

Vypracujte projekt na tému: Môj obľúbený literárny hrdina. 

V projekte napíšte: 

1. meno autora/autorky knihy, z ktorej váš hrdina je, 

2. uveďte presný názov knihy, z ktorej váš hrdina pochádza, 

3. hrdinu nakreslite podľa svojich predstáv, 

4. napíšte o ňom základné informácie – vytvorte jeho charakteristiku (kombinácia vonkajšej 

a vnútornej charakteristiky) 

5. napíšte, prečo sa stal vaším obľúbeným hrdinom, čím si získal vaše sympatie, 

6. dajte si záležať na úprave a čitateľnosti písomného prejavu aj na pravopise a štylizácii 

myšlienok. 

 

Projekt, PL a  doplňovací diktát mi pošlite na moju adresu: sedmiriam6.a@gmail.com  

 

Pekný týždeň  želá triedna.   😊

 

 

 

 

 

 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


Anglický jazyk  (týždeň 25.5. 2020 – 29.5.  2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Alexandra Mrižová 

___________________________________________________________________________ 

Výsledky z týždňa 11. 5. 2020 k čítaniu s porozumením: 

1. play tennis 

2. new sports 

3. July 

4. the wrong bus 

5. someone stole his camera 

6. museums and old buildings 

 

Domáca úloha: 

Projekt – História mojej rodiny (My family history poster) 

1. Vypracujte vlastný projekt My family history poster  str. 37/ cv. 2 v učebnici: 

 a) rozhodnite sa, o ktorých členoch rodiny budete písať – starí rodičia, prastarí rodičia, ... 

 b) zistite si informácie o ich živote, príp. nejaké zaujímavosti, zvláštnosti 

 c) vyberte niekoľko vhodných fotografií  alebo nakreslite/nájdite obrázky na internete,   

  v časopisoch a pod.  z tých rokov, o ktorých budete písať (dôležité objavy, významné situácie,  

  osobnosti a pod.) 

 d) projekt rozdeľte na 4 časti:  

                1. Early life – kde sa narodili, kde žili, kam chodili do školy, a pod. 

                2. The time they lived in – popis doby, rokov, v ktorých žili 

                3. Main life events – dôležité životné udalosti v ich životoch – svadba, a pod. 

                4. Our family life – ako a kde žijú teraz – koľko majú detí, vnukov, a pod. 

 

e) projekt môžete vypracovať vo formáte, ktorý vám najviac vyhovuje – v papierovej forme 

(výkres), alebo v elektronickej forme (prezentácia), 

f) projekt posielajte na mrizova.s1@gmail.com do 5. 6. 2020, v prípade otázok ma neváhajte 

kontaktovať. 

g) Vzorový projekt nájdete v učebnici na str. 37/cv. 1 – vzorový projekt je rozdelený na 4 časti: 

  1. My grandparents – moji starí rodičia – kde sa narodili, kde žili, kam chodili do školy. 

  2. The 1950s – 50-te roky – aká bola doba, čo bolo zaujímavé v čase, keď boli starí rodičia mladí.   

  3. Their lives together – ich spoločný život – aké mali starí rodičia povolania, ako sa stretli, kedy 

      sa vzali.      

  4. Our family now – naša rodina teraz – koľko mjú starí rodičia detí, vnukov, aká veľká je ich  

      rodina. 

mailto:mrizova.s1@gmail.com


Nemecký  jazyk  (týždeň 25.5. 2020 – 29.5.  2020)                                                                                       

Vyučujúci:  Mgr. Adriána Gočová                                   

__________________________________________________________________________ 
 

Ahojte !  

Chcela by som sa všetkým,  ktorí mi poslali slohovú prácu poďakovať.   

Väčšina prác bola výborná. Zároveň však chcem ostatných vyzvať, aby mi svoje práce poslali čo 

najskôr. Postupne s každým vyhodnotím vašu slohovú prácu, aby ste vedeli, kde ste urobili  chyby. 

Tento týždeň si skúsite pripraviť prezentáciu v nemčine v programe Power Point.  

Môže byť na rôzne témy, napr. Essen , Schule , Fernsehen, Familie , Haustiere, Haus. Taktiež 

môžete porovnať národné jedlá u nás a v Rakúsku alebo v  Nemecku. Prezentácia by mala 

obsahovať  3 - 4 snímky.  

 Čo je dôležité!  

Nekopírovať veci, ktorým nerozumiete, ktoré sme sa neučili. Prezentáciu mi, prosím vás, pošlite na 

môj mail. 

 

 

Fyzika  (týždeň 25.5. 2020 – 29.5.  2020)                                                                                       

Vyučujúci:  Mgr. Zlata Pavlovičová                                  

__________________________________________________________________________ 
 

1.  Prezentácia  na tému : „Vplyv teploty na hustotu“  nájdete  uverejnenú na  portáli  ALF: 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

 Informácie, pokusy, ktoré sú  uvedené v prezentácii, sú pre Vás pomôckou na 

vypracovanie pracovného listu !!! 

2.  Na portáli ALF je uverejnený aj pracovný list pod rovnakým názvom:  „Vplyv teploty 

na hustotu.“  V pracovnom liste sú 3 úlohy, ktorých riešenia zdokumentujte a pošlite 

na môj e- mail : zlatapavlovicova@gmail.com 

 

 

 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


Matematika   (týždeň 25.5. 2020 – 29.5.  2020)                                                                                       

Vyučujúci:  Mgr. Ivan Kopčan                                  

__________________________________________________________________________ 

 

Základné prvky trojuholníka 

Na email ixo4all@gmail.com mi zašlite foto vypracovaných príkladov 64/ 8, 9, + 65/ 19, 20 - 

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 25.5.2020 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 – zbierka samoštúdium: 64/8,9  65/13b,c,  14b,d, 15b, 16, 17a,b, 19,20  

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

 

 

Dejepis    (týždeň 25.5. 2020 – 29.5.  2020)                                                                                       

Vyučujúci:  Mgr. Rastislava Macková                                  

__________________________________________________________________________ 

 

1. Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte 

– str. 75 až 76 -  prečítať. 

2. Reč prameňov: 

– str. 76 - prečítať. 

3. Opakovanie tematického celku -  Staroveký Rím 

– vypracovať 2 pracovné listy ( poslané žiakom ), 

– zaslať do 28. 5. 2020. 

4. Rozdelenie ľudí v stredovekej spoločnosti 

– str. 75  →  nakresliť do zošitov. 

      

mailto:ixo4all@gmail.com


Občianska náuka   (týždeň 25.5. 2020 – 29.5.  2020)                                                                                       

Vyučujúci:  Mgr.Dominika Jamborová                                

__________________________________________________________________________ 

 

Ahojte! 

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

všetky zadania úloh, prezentácií, aby ste tak urobili priebehu tohto týždňa na mail: 

dominikajamborova11@gmail.com 

Ďakujem! 

 

 

Biológia    (týždeň 25.5. 2020 – 29.5.  2020)                                                                                       

Vyučujúci:  Mgr.Dominika Jamborová                                

__________________________________________________________________________ 

 

Opakovanie: 

1. Na obrázku je drobný vodný živočích, ktorý patrí do skupiny pŕhlivcov a nazýva sa: 

A) mrľa ľudská 

B)  pásomnica dlhá 

C)  nezmar hnedý 

D)  nezmar zelený 

 

2. Ktoré tvrdenie je nepravdivé? 

Nezmar ... 

a) ... je obojpohlavný živočích 

b) ... žije vo vode 

c) ... dýcha celým povrchom tela 

d) ... má rebríčkovú nervovú sústavu 

 

3. Pásomnica je vnútorný parazit človeka a žije: 

A) v konečníku 

B) v žalúdku 

C) v hrubom čreve 

D) v tenkom čreve 

 

4. Hermafrodit je: 

A) obojpohlavný živočích 

B) jednopohlavný živočích 

C) živočích len so samčím pohlavím 

D) živočích len so samičím pohlavím 

 



5. Medzi mäkkýše patrí: 

 

A) koník čiarkovaný 

B) škľabka veľká 

C) včela medonosná 

D) križiak obyčajný 

 

6. Ktoré tvrdenie je nepravdivé? 

       

       Dážďovka zemná ... 

A) ... má opasok 

B) ... žije v pôde 

C) ... má rebríčkovú nervovú sústavu 

D) ... má otvorenú obehovú sústavu 

 

7. Pre akého živočícha  je typická regeneračná schopnosť? ............................................... 

 

8. Vysvetli rozdiel medzi otvorenou a zatvorenou obehovou sústavou 

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

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

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

 

9. Vysvetli rozdiel medzi priamym a nepriamym vývinom 

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

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

 

10. Ako sa nazýva jazyk slimáka? ........................................................................................... 

 

11. Napíš tri druhy vnútorných parazitov: 

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

 

12. Aká je prevencia pred vonkajšími parazitmi? 

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

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

 

 

Geografia (týždeň 25.5. 2020 – 29.5.  2020)                                                                                       

Vyučujúci:  Mgr. Eva  Maková                           

__________________________________________________________________________ 

 

Mongolsko 

/ pracujte s atlasom a internetom,  pracovný list mi pošlite na mail eva.makova@gmail.com  / 

 



Hlavné mesto............................ 

Hraničí so štátmi: 

Južnú hranicu tvorí púšť _ _ _ _ . V krajine sa nachádza pohorie A _ _ _ _.  

Mongolsko je krajina stepí. Vysvetli, čo je to step. 

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

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

 

V Mongolsku žijú ľudia kočovným spôsobom. Voláme ich N_ _ _ _ _ . 

Žijú v stanoch, ktoré voláme J _ _ _ _.  

/ pozrite si ich na internete, stojí to za to/  

 Na stepiach chovajú hovädzí dobytok a kone.  

 Festival Orlích lovcov – vysvetli, čo to je. 

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

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

 

 

 

 

 


