
Samoštúdium  Slovenský jazyk a literatúra  (týždeň 30.3. – 3.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Miriam Sedláčeková                         
___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte, deti!   

Ďakujem Vám všetkým za milé blahoželania ku Dňu učiteľov, ktoré ste mi poslali. Teším sa, 

že naša komunikácia vo vytvorenej skupine → Samoštúdium 6.A  funguje. Páčili sa mi 

sobotňajšie reakcie na otázku: „Pozeráte film ?“ Prišlo 7 x  áno, čo je z celkového počtu 10, 

slušné ...    

Obyčajná tvár 

Hlavný hrdina filmu - desaťročný Auggie  Pullman, ktorý sa narodil so vzácnou genetickou 

deformáciou tváre. Väčšinu svojho doterajšieho života strávil ukrytý v bezpečí svojho 

domova, so starostlivými rodičmi, milujúcou sestrou a fantazijným životom kozmonauta, 

ktorým by sa tak veľmi rád  stal. Prichádza však čas odložiť skafander, lepšie povedané prilbu 

kozmonauta a vstúpiť do reality – Auggieho čaká jeho prvý deň v ozajstnej škole...  

1. Čakám Vaše ohlasy – názory, hodnotenia uvedeného filmu.  

V učebnici SJ pre 6. ročník  ste si mali minulý týždeň naštudovať  ja – rozprávanie            

( str. 59 - 61)  

 Predpokladám, že ste si napísali toto:  Ak postava zastáva úlohu rozprávača a rozpráva svoj 

vlastný príbeh, hovoríme, že je priamym rozprávačom. Rozprávač rozpráva príbeh, zobrazuje 

svoje vnútorné stavy a pocity, a to slovesami v tvare 1. osoby.  Keď som v sobotu večer 

sledoval film Obyčajná tvár, zimomriavky mi behali po chrbte... šokovalo ma správanie sa 

niektorých Aggieho spolužiakov.... takého rozprávanie v 1. osobe singuláru voláme ja – 

rozprávanie.  

2. Napíšte mi  formou  ja - rozprávania  svoje ROZPRÁVANIE,  v ktorom sa 

zameriate na to, ako prebiehajú vaše dni, ako trávite čas a s kým, ako pomáhate 

rodičom s domácimi povinnosťami, staráte sa o mladších súrodencovi, či ste vyskúšali 

pripraviť nejaké jedlo, pravidelne ráno cvičíte ....  Čo vás v týchto dňoch potešilo,  či 

ste sa doma naučili niečo nové, prípadne ste si dali nejaké predsavzatia, ktoré by ste si 

chceli splniť.... ak Vám chýba niečo alebo niekto zo školy a života, bez obmedzení... 

       Hodnotenia filmu a rozprávania o tom, ako trávite tieto dni mi posielajte priebežne    

       mailom na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com 

 

Vypracovať z pracovného zošita Hravá slovenčina 6 – str. 38 / cvičenia 23, 24 – zamerané 

na ja – rozprávanie.                   

 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


Literatúra →                 TC :  Báje  

Pokračujte v čítaní bájí  -  Prečo je Váh divá rieka  ( od  J. C. Hronského)  

učebnica  LV str. 82 - 83 

Po prečítaní ukážky si vypracujte  súvisiace úlohy v PZ Hravá literatúra  str. 45 cvičenia 1,2 , 3 

str. 46 /cvičenia  4, 5, 6 – tieto sa viažu k báji Prečo je Váh divá rieka. 

Jazyková zložka 

Kontrola cvičení z minulého týždňa 

                 ↓ 

1. Podčiarkni vo vetách príslovky.  

 

Stál bezradne uprostred  a nevedel, ktorým smerom sa má vydať.  

Uprostred miestnosti stál starý drevený stôl a pri ňom štyri veľké stoličky.  

Okolo nás behal malý psík. (v tejto vete je okolo predložka) 

            Včera si išiel okolo a ani si sa nezastavil. 

             Vylez hore a zakývaj nám odtiaľ! 

Mládenci kráčali hore dedinou a veselo sa  prekárali. 

Potešili sa, keď zistili, že  sú už  blízko. 

Blízko potoka zastavili, aby si oddýchli .  (v tejto vete je blízko predložka, vieme sa 

opýtať pádovou otázkou - blízko koho čoho? .... Blízko potoka ....)   

(Poznámka: rozlišovanie príslovky, predložky a častice si vysvetlíme a docvičíme na   

  príkladoch.) 

 

2. Doplň do prísloviek  vhodnú  hlásku.  

 Priateľsky ho potľapkal po pleci. Domov kráčal veľmi  sťažka, pomaly, pomaličky. 

Sprava i zľava sa približovali autá. Šibalsky sa usmieval. Omylom odbočili vpravo. Text 

básne hovoril spamäti. Museli sa záväzne prihlásiť na doučovanie. Zdola sa ozýval spev. 

Pohár mal dopoly plný. Zjari sa istotne oteplí. Najradšej pracuje posediačky . Napochytro 

niečo zjedol. Tváril sa tajnostkársky. Ostal nablízku, aby jej pomohol. Hovorí  výborne  

po rusky. 

 

Príslovky a iné slovné druhy 

Za určitých okolností príslovky môžu byť aj:  

1. predložkami: okolo, vedľa, poniže, dole.... 

Napríklad: Bežal okolo. –  príslovka ( viaže sa k slovesu, spýtame sa otázkou kde?) 

                  Bežal okolo domu. – predložka ( spýtame sa pádovou otázkou  –  okolo  

                                                                        koho, čoho behal? .... okolo domu. ) 

                  Strelil vedľa. – príslovka   Strelil vedľa  bránky. – predložka  

                  Pozeral dole. – príslovka    Kráčal dole ulicou. –  predložka 



Pomôcka:  Príslovky stoja pri slovese a rozvíjajú ho,  predložky stoja,  predkladajú sa  

       pred podstatné  meno.  

 

2. časticami: dobre, okolo, skôr, veľmi ..... 

Napríklad: Urobil to dobre. – príslovka (viaže sa k slovesu, spýtame sa otázkou ako?  

                                                                   ... dobre) 

    Dobre, nezabudnem. – častica ( stojí na začiatku vety... je to častica) 

    Príď skôr. – príslovka (viaže sa k slovesu, spýtame sa otázkou kedy?            

                                                          ... skôr) 

    Je skôr bledý ako tmavý. –  častica  

    Prešiel okolo.  – príslovka ( viaže sa k slovesu)   

    V peňaženke mal okolo  20 eur. – častica ( okolo, približne, asi 20 € ...) 

 

3. citoslovcami:  

 Napríklad: Choď dočerta. – príslovka ( stojí pri slovese, spýtame sa kde? ... dočerta) 

                   Dočerta, to sa nedá. – citoslovce  

 

Stupňovanie prísloviek 

 

Stupňujeme len príslovky, ktoré vznikli odvodením z akostných prídavných mien. 

Stupňujeme ich podobne ako akostné prídavné mená - majú tri stupne a aj prípony, ktorými sa 

tvoria sú tie isté:                               - šie, - ejšie →   2. stupeň  (komparatív) 

                           predpona naj ... +   - šie, - ejšie   → 3. stupeň  (superlatív)  

    

Stupňovanie môže byť pravidelné a nepravidelné, presne tak, ako pri prídavných menách.  

 

Napríklad:  teplo - teplejšie - najteplejšie   

                   pomaly – pomalšie – najpomalšie  =  majú pravidelné stupňovanie 

         

 

Nepravidelné stupňovanie majú príslovky:     pekne – krajšie – najkrajšie  

                                                                             dobre – lepšie – najlepšie 

                                                                             zle – horšie – najhoršie     

  

                                                             ( mení sa základ slova, tak ako pri prídavných menách)  

 

Kontrola cvičení z PZ Hravá slovenčina 6 –  príslovky z minulého týždňa 

 

str. 42/ cvičenie 34 

a) so spojovníkom   b)  osobitne     c)  spolu aj oddelene/osobitne  

 

str. 42 / cvičenie 35  

 

 príslovky miesta: vonku, dopredu, ďaleko, uprostred 

 príslovky času: dnes, denne, občas, nadránom 

 príslovky spôsobu: pekne, tvrdo, veselo, príjemne, pomaly, spravodlivo, nevinne, odvážne,   

                                farebne, múdrejšie, isto, sladšie, najlepšie 



príslovky príčiny: nadarmo, úmyselne, bezdôvodne 

 

 

str. 42 / cvičenie 36 

dobre,  pekne – nepravidelné stupňovanie,  ďaleko, tvrdo, nevinne  

 

 

 
 

 

 

Zostávame v kontakte – triedna skupina 6.A, teším sa na Vaše hodnotenia a rozprávania!   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samoštúdium  Anglický jazyk  (týždeň 30.3. – 3.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr.Alexandra Mrižová                         
___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte!  

Opíšte svoj minulý víkend, vymyslite si vhodné aktivity a miesta, ktoré ste počas víkedu 

navštívili a s kým ste strávili víkendový čas. 

V opise víkendu použite minulý jednoduchý čas slovesa byť – to be, pravidelné alebo 

nepravidelné slovesá v minulom čase. Môžete sa inšpirovať pomocným textom.  

 

Pomocný text – Môj minulý víkend: 

 

My last weekend:     

 

Last weekend I was very busy. On Saturday I worked all morning. After I finished work I 
travelled into the city centre and I had lunch with a friend. In the afternoon we went shopping 

and I bought a birthday present for my sister. On Saturday evening it rained, so I stayed at 

home and watched a film. Sunday was more relaxing than Saturday. I listened to music and 

did my Maths homework. In the evening some friends came to my house for dinner. I made 

pizza and we played card games.  

 

 

Pay attention to how verbs change in the past! (Pozor na zmeny tvarov slovies v minulom 

čase!) 

 

Some verbs are REGULAR, for example: Last Saturday I played tennis.  

Niektoré slovesá sú pravidelné, napríklad:  Minulú sobotu som hral tenis. 

 

Some verbs are IRREGULAR, for example: Yesterday was very hot.  

Niektoré slovesá sú nepravidelné, napríklad: Včera bolo veľmi teplo. 

 

 

Dajte slovesá z pomocného textu My last weekend do tabuľky podľa toho, či sú pravidelné 

alebo nepravidelné. 

 

REGULAR - pravidelné IRREGULAR - nepravidelné 

played was 

  

  

  

  

  

  

  



What is the grammatical rule for REGULAR verbs in the past?  

Aké sú gramatické pravidlá pre pravidelné slovesá v minulom čase? (Ako pripájame 

koncovku -ed k slovesám? Napr. clean – cleaned, move – moved, try – tried, stop – stopped) 

 
 

 

 

Cvičenia vypracujte do vášho zošita z anglického jazyka. Po obnovení vyučovania zošity 

odovzdáte na kontrolu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Samoštúdium   Nemecký jazyk   (týždeň 30.3. – 3.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr.Adriána Gočová                         
___________________________________________________________________________ 
 

Pracovný zošit → str.71/  cv.14 

                             str.72/ cv.16, 17 

Do zošita si opíšte tieto otázky a odpovedzte ! 

1.Wie heißen die Wochentage ? 

2.Wann hast du Sport ? 

3.Wie ist dein Stundenplan ? 

4.Was sucht du in der Tasche ? 

5.Hast du am Samstag Unterricht ? 

6.Wie findest du Chemie ? 

7.Wie viele Stunden hast du am Dienstag ? 

8.Welche Sprache lernst du ? 

9.Was sind deine Lieblingsfächer ? 

10.Brauchst du  jetzt das  Heft ? 

 

 

 

 

 

 

 



Samoštúdium   Matematika   (týždeň 30.3. – 3.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Ivan Kopčan                         
___________________________________________________________________________ 
 

Cez  portál ALF 

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

(bez hesla) 

Zbierka pre 6.ročník 

Popis uhla     47/2,3,4  48/5 až 9    

Veľkosť uhla    49/1 až 5 

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 6. ročník ZŠ  2.časť, strany : 74 až 78. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Samoštúdium   Biológia   (týždeň 30.3. – 3.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Dominika Jamborová                         

 

Drobné vodné živočíchy – pŕhlivce                      ( prečítať strany 78-79 ) 

Nezmar 

• mnohobunkový sladkovodný živočích 
• meria niekoľko mm až 2 cm 

 
Žije prisadnuto              na rastlinách 
                                         na vodných kameňoch 
Na podklad sa prichytáva nožným diskom (pomocou neho a ústneho otvoru sa pohybuje). 
Dýcha – celým povrchom tela 
 
STAVBA TELA 

-  má 4 až 6 ramien, ktoré obklopujú ústny 
otvor, 

- na ramenách a okolo ústneho otvoru je 
množstvo pŕhlivých buniek, ktoré vymršťuje 
pri lovení koristi (preto je pŕhlivec). 

 
Telo tvoria dve vrstvy buniek 
 
vonkajšia vrstva buniek           vnútorná vrstva  
chráni a kryje celé telo       vystiela tráviacu dutinu  
 
 
Nervová sústava- rozptýlená ( nervové bunky sú 
rozptýlené po celom tele). Pri podráždení reaguje 
celým telom. 
 
 
Rozmnožovanie: 

1. Nepohlavné – v lete, na povrchu tela sa vytvorí púčik, z ktorého sa vyvíja nový 
jedinec. Takýto typ nepohlavného rozmnožovania sa označuje ako pučanie. 

2. Pohlavné – na jeseň, na povrchu tela sa tvoria pohlavné bunky: 
– samčie pohlavné bunky – spermie – v hornej časti tela 
– samičie pohlavné bunky – vajíčka – v blízkosti 

nožného disku 
 
Nezmar je obojpohlavný živočích -  hermafrodit ( tvorí 
samčie aj samičie pohlavné bunky) 
 



Je schopný regenerácie – pri poškodení alebo odtrhnutí časti tela je schopný si túto časť 
obnoviť. 
 
Potrava – planktón                                                                                         
                                                                          
                                       1. Pŕhlivá bunka – neaktívna  
                                           2. Vymrštená pŕhlivá bunka 

 

        

 

 

 

Samoštúdium   Občianska náuka   (týždeň 30.3. – 3.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Dominika Jamborová                         

 

Kultúrny, spoločenský a verejný život v obci 

Človek je spoločenská bytosť. Potrebuje sa stretávať s inými ľuďmi. Aktivitou, záujmom 

o dianie okolo seba spoluutvára  svoje prostredie.  

 

Prečítať ukážku na strane 16 a ústne odpovedať  na otázky pod textom. 

Písomne vypracovať do zošita úlohu 1 na strane 17.  

 

                                                                                                            

 

 

 



Samoštúdium   Geografia   (týždeň 30.3. – 3.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Eva Maková                         

 

Téma:  India  

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

meno žiaka (bez hesla) -  na tejto adrese nájdete výukové prezentácie.     

  

Spravte si skrátené poznámky z prezentácie India  do zošita. Nalepte si alebo nakreslite 

zadanú úlohu. 

 

Kto má vypracovať prezentáciu o danej oblasti /India, Nepál, Himaláje/ pošlite mi  to na 

adresu: eva.makova@ gmail.com 

 

1

2

3

45

6

7
8

9

10
11

12

13

13

1 more

2 záliv

3 polostrov

4 ostrov

5 súostrovie

6 rieka

7 rieka

8 rieka

9 pohorie

10 pohorie

11 pohorie

12 plošina

13 nížina

 

                                                                                                           

 

 

 



Samoštúdium   Fyzika   (týždeň 30.3. – 3.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Zlata Pavlovičová                         

 

1.Vypočítaj hmotnosti kociek s dĺžkou hrany 0,3dm, ktoré sú vyrobené zo zlata, striebra, hliníka. 

  (hustota  zlata= 19 300 kg/m3  , hustota striebra= 10,5 g/cm3 , hustota  hliníka= 2700 kg/m3 ) 

2. Tabuľku prekresli do zošita a doplň chýbajúce údaje –( obr. odmerné valce pod tabuľkou) : 

 

Číslo 

odmerného 

valca 

Hodnota 

najmenšieho 

dielika (ml) 

Odchýlka 

merania (ml) 

Merací 

rozsah(ml) 

Objem 

kvapalného 

telesa 

v odmernom 

valci(ml) 
1.  

 
   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

7.  
 

   

8.  
 

   

9.  
 

   

10.  
 

   

11.  
 

   

12.  
 

   

13.  
 

   

14.  
 

   

15.  
 

   

16.  
 

   



 

1.                                                2.                                                        3.                                        4.  

         

 
5.                                                   6.                                                         7.                                       8. 

 



 

          9.                                            10.                                     11.                                                   12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.                                  14.                                             15.                                                        16. 

 

 

 

 

 



             Skontrolujte si ! 

Riešenia úloh  z  týždňa  od 16.3. do 20.3. 2020 

Str.62 / úloha č .6 

 

1000dm3 =    1  m3                      20ml =          20 cm3 

    10 dm3=    10 l                           2 l  =       2000  ml 

5000 cm3 =     5 dm3             30 000 dm3=      30  m3 

 

Str. 62 / úloha č. 7 

 

a) Zápis :         a =   5  dm 

                    b =   6   dm 

                    c =   8    dm 

Výpočet :   V = a x b x c 

                    V = 5 dm x 6dm x 8 dm 

                    V  = 240 dm3 

 

Odpoveď : Objem kvádra je 240 dm3 . 

 

b) Zápis :        a =   6  m 

                    b =   30   dm = 3 m 

                    c =   200   cm=2 m 

Výpočet :   V = a x b x c 

                    V =6 m x 3 m x 2 m 

                    V=  36 m3 ( 36 000 dm3 , 36 000 000 cm3) 

 

Odpoveď : Objem kvádra je 36 m3 . 

 

                                                                                                  

 

                                                                               

 

 

 

 



Samoštúdium   Informatika    (týždeň 30.3. – 3.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Tomáš Kováčik                        

 

Prezentácia v programe PowerPoint 

    ↓ 

 

Rozsah: 7 snímok  

Téma: Možnosti elektronickej komunikácie počas karantény 

Poslať na mail: informatera@gmail.com (alebo dodatočne priniesť do školy po 

karanténe) 

 

                                                                                                                     

 

Samoštúdium   Dejepis    (týždeň 30.3. – 3.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Rastislava Macková                        

 

1. Sťahovanie národov (Slovníček) 
Učebnica DEJ str. 48  

 

2. Život v rímskom meste 
Učebnica DEJ str. 49 – 51 

 

 prečítať, urobiť poznámky 

 vyhľadať na internete, ako sa stravovali starí Rimania, zistiť pôvod  

pomenovania " lukulské hody". 

 

3.Príprava prezentácií  

 
Žiaci, ktorí nemajú zadanú tému, si vyberú niektorú z týchto tém: 
Sťahovanie národov,  Divadlá v starovekom Ríme,  Život v rímskom meste, 

Židia a starý zákon,  Nový zákon a šírenie kresťanstva,  Byzantská ríša, 

Franská ríša,  Arabská ríša. 

 

mailto:informatera@gmail.com


Samoštúdium   Etická výchova    (týždeň 30.3. – 3.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Ing. Dana Kopencová                        

 

Milí šiestaci, keďže máte asi veľa učenia, tak moja úloha nebude náročná. 

Napíšte, ako trávite čas počas tohto núteného voľna, ako sa máte a čo robíte, 

keď sa neučíte. 

Keď prídete do školy, potom mi to odovzdáte.   Ďakujem. 

Prajem Vám pekný týždeň.                                                 

                                                                 

 

 

Samoštúdium   Technická výchova    (týždeň 30.3. – 3.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Gejza Sitkey                        

 

Finančné potreby v rodine 

 

Zápis do zošitov – aké sú možnosti finančných príjmov do rodiny, výdavky v  

                             rodine – všetky nutné finančné výdavky a tie, ktoré nemusia  

                             byť. 

 

 

 

 

  

  Príjemný týždeň, veľa zdravia, študijného elánu a pohody Vám želá triedna. 



    

                                                                                                    

 

 


