
Samoštúdium  Slovenský jazyk a literatúra ( týždeň 4. 5. 2020 – 7.5. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

__________________________________________________________________________ 

Ahojte! 

 Som veľmi rada, že ste si našli vlastný systém práce  a zodpovedne pristupujete k plneniu 

svojich študijných povinností,  Nech Vám to vydrží aj v nasledujúcom období.  Minulý 

týždeň sme  sa opäť videli, počuli, preberané učivo precvičili a zopakovali.  Termíny on-line 

hodín zo SJL , ktoré sme si dohodli v tomto týždni platia. Teším sa na Vás!        

Jazyková zložka 

Cvičenia zamerané na opakovanie priamej reči, prísloviek a citosloviec sme urobili on -line. 

Tento týždeň sa zameriame  na prácu s textom Ako sme s Pipom boli sovami. 

V učebnici SJ na str. 74 si prečítate text Ako sme s Pipom boli sovami 

- podľa významu, logiky a vašej slovnej zásoby doplníte do textu chýbajúce slová 

- zistíte o aký druh rozprávania v úryvku ide 

- vypíšete príklady na jazykové prvky dôležité v rozprávaní  

( slovesá, príslovky, zvolacie vety, priamu reč) 

- pokúsite sa vžiť do rozprávania babky Hortenzie a dokončite záver rozprávania 

- zistite meno autora textu a presný názov knihy, z ktorej daná ukážka textu pochádza 

- pokračujte cvičeniami 2 a 3  na str. 74 – 75. 

Z PZ Hravá slovenčina urobte str. 45  →  Opakovanie 

1. Citoslovce vo vetách nahraď plnovýznamovými slovnými druhmi: 

a) Vám je hej! (príslovkou) ......................... 

b) Peniaze sú fuč. (príslovkou) ...................... 

c) Ten má známok ajajaj. (číslovkou) ....................... 

d) Prekvapilo má žalostné mňau. (podst. menom) .......... 

e) To je taký hurá človek. (prídavným menom) ............. 

 

2. Vo vetách nahraď sloveso citoslovcom: 

Žaba skočila do vody. ..................... 

Kanárik vyletel von oknom. .............. 

Otec buchol päsťou do stola. .............. 

Veverička hopkala zo stromu na strom. ............ 

Dievčatá sa smiali a smiali. ............ 

 

  3.  Do viet doplň vhodné citoslovce: 

                 ......................, prišla som neskoro!      .................., zazvonil budík 

              .............., zamňaukala mačka.   A on .................. na strom.     



               ................. , môj koníček. .............  na husličky.   ............, zasmiali sa  všetci. 

V programe ALF si pozrite prezentáciu zameranú na opakovanie  učiva o citoslovciach 

a vyskúšajte sa v teste:  Citoslovcia_ 26.3. 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Citoslovcia_ 26.3. 

 

Literatúra  

Máte prečítanú ukážku od Marka Twaina – Princ a bedár →   vpracujte si,  prosím, tento 

pracovný list a pošlite mi ho, ako prílohu vo formáte Word,  na adresu: sedmiriam6.a@ 

gmail.com                          

 

Mark  Twain (1836 – 1910)  

- americký spisovateľ, pracoval ako _______________________          

 - na riečnej lodi a z tohto obdobia čerpá aj jeho román___________________ 

- preslávil sa najmä knihami: _______________________________ 

                                             _______________________________ 

1. Kto je rozprávačom príbehu 

PRINC A BEDÁR? ___________________________ 

2. V akej osobe je príbeh vyrozprávaný? __________________________ 

3. Ako nazývame takýto typ rozprávania? __________________________ 

 

!!!  Všimni si: V príbehu rozoznávame – PÁSMO  ROZPRÁVAČA (autor) 

                                                           - PÁSMO  POSTÁV   (priama reč postáv) 

4. V texte rozlíš farebne pásmo rozprávača (červenou farbou) a pásmo postáv 

(zelenou farbou): 

Po chvíľke Tom podišiel k oknu a so záujmom sa zadíval na rušný život širokej 

hlavnej cesty za bránou paláca – nielenže sa na to so záujmom díval, ale aj celým srdcom 

túžil dostať sa von do toho ruchu, na slobodu. Odrazu zbadal, že po ceste sa blíži dav 

pokrikujúcich a vyrevujúcich mužov, žien a detí z najnižšej a najchudobnejšej vrstvy. 



„Rád by som vedel, čo sa tam deje!“ zvolal Tom zvedavo, ako to len chlapci vedia. 

„Ty si kráľ,“ odpovedal gróf vážne a uklonil sa. „Dovolí vaša milosť, aby som to  

  zariadil?“ 

5. O ktorých postavách rozprávač hovorí, že: 

 

    ... blúdil po krajine otrhaný a o hlade, raz bitý a vysmievaný tulákmi, inokedy 

väznený so zlodejmi a vrahmi ... 

 __________________________________________________ 

                     ... to bol človek milosrdný a šľachetný, čo bolo v tom barbarskom veku dosť   

                        zriedkavé... 

        ___________________________________________________ 

... rýchlo pozrel hore a rýchlo zase sklopil zrak, lebo nevládal hľadieť do tváre 

najvyššej moci ...  ________________________________________ 

 

6. Tom – múdry, namyslený, spravodlivý, bystrý, sebecký, pyšný, 

       milosrdný, nepravý kráľ 

Napíš, ktoré rozhodnutia svedčia o niektorých vlastnostiach kráľa, ktoré si zakrúžkoval: 

1. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. Z textu vyplýva: 

 

a) V Londýne sa narodil 

do rodiny Cantyovcov 

vytúžený chlapec. 

b) Príbeh sa odohráva 

v 16. stor. 

c) Príbeh je skutočný. 

 

 

8. Z textu nevyplýva: 

 

a) Nepravý kráľ blúdil 

po krajine otrhaný 

a o hlade. 

b) Tom a Eduard sa 

narodili v rovnaký 

deň. 

c) Tom a Eduard sa na 

seba podobali. 

9. Z textu vyplýva: 

 

a)Tom súhlasil s trestom 

    pre odsúdeného traviča. 

b) Dvorania obdivovali 

Tomovo rozhodnutie. 

c) Dvorania obdivovali 

bystrosť a dôvtip, 

ktoré Tom prejavil. 



V čítaní pokračujte ukážkou – Maroško od Martina Rázusa – učebnica LV str.  92  - 95.  

Z PZ Hravá literatúra si vypracujte cvičenia  k tejto ukážke  na str. 50 – 51 

Príjemný týždeň, veľa zdravia a pohody!    Triedna       

 

 

Samoštúdium Nemecký  jazyk  ( týždeň 4. 5. 2020 – 7.5. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Adriána Gočová  

__________________________________________________________________________ 

 

Ahojte, šiestaci! 

Napíšte si do zošita : 

sehen – vidieť, pozerať /pozor na zmenu v 2 a 3 osobe jednotného čísla/ 

ich sehe                wir sehen 

du siehst               ihr seht 

er, sie es sieht      Sie, sie sehen 

Z pracovného  zošita si vypracujte na str. 76/  cv. 6 

Používanie von -  bis /od - do/ si  pozrite  v učebnici  na str. 101 →  Gramatik  a zapíšte  si do 

zošita! 

 Von wann bis wann?  Odkedy  -  dokedy?     Von 15:00 bis 18:00 Uhr. Od 15:00 do 18:00   

                                                                          hodiny. 

Siehst du von 12:00 bis 20:00 Uhr fern? Pozeráš televíziu od 12:00 do 20:00 hodiny? 

Pozrite a zopakujte si odlučiteľné predpony z minulého týždňa. 

Z pracovného  zošita si vypracujte - str. 77/ cv.10  +  str.78/ cv.11  

Odpovedzte  na otázky do zošita: 

 ↓       

Siehst du gern fern? 

Wie findest du Kömedie? 

Was siehst du gern? 

Was gibt es heute im Fernsehen? 

Wie viele Stunden siehst du fern? 

 



Samoštúdium Anglický jazyk  ( týždeň 4. 5. 2020 – 7.5. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Alexandra Mrižová  

__________________________________________________________________________ 

 

Ahojte, tu sú výsledky cvičení z minulého týždňa: 

 ↓ 

cv. 1: 

1. She learnt to drive when she was 18. 

2. He wore a brace when he was 12. 

3. They got engaged in 2018. 

4. She got a degree last year. 

 

cv. 2: 

1. fell in love with her 

2. wear a brace 

3. learnt to drive 

4. had an operation                                               

5. got engaged 

6. passed her exam 

7. got a degree 

8. had an accident 

 

cv. 3:   1C, 2A, 3D, 4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         cv. 4: 

1. shy 

2. interesting 

3. nice 

4. confident 

5. calm 

6. boring 

7. horrible 

8. nervous 

 

         cv.5: 

1. fell in love 

2. graduated 

3. got engaged 

4. got married 

5. clam 

6. nervous 

7. brace 

8. horrible 

9. had an accident



Posielam 3 nové úlohy na precvičenie minulého času. Úlohy si vypracujte do zošitov. Vaše 

odpovede (stačí fotografia vypracovaných cvičení v zošite) mi posielajte na 

mrizova.s1@gmail.com, alebo aj inou formou (napr. Messenger), ktorá Vám bude vyhovovať. 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.  

 

Úlohy na vypracovanie a odoslanie na kontrolu: 

1. About you (O tebe): Write about your past (Napíšte o svojej minulosti). 

 Where were you born? When did you start school? 

 What was your first day at school like? How did you feel? 

 Describe an important memory, for example a party or family event. What happened? 

 What did you do last weekend? 

 What did you do in the last school holidays? 

 

2. Complete the dialogue with the expressions. (Doplňte výrazy do dialógu.) 

Výrazy: 

How was your weekend 

Last Saturday 

went shopping 

What aobut you 

When did you last 

A Hi! (1) __________________________? 

B Not bad, thanks. 

A What did you do? 

B I (2) __________________________ with Sam. 

 (3) __________________________? 

A I went to the cinema. (4) _______________________ go to the cinema? 

B (5) __________________________. 

A How was it? 
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B It was very good. 

A Good. Let’s go next weekend. 

B OK. Good idea. 

 

4.Imagine you meet a friend and you talk. Write a dialogue.  

(Predstav si, že stretneš kamaráta a rozprávate sa. Napíš dialóg. Ako pomôcku 
môžeš použiť dialóg v 2. cvičení.) 

 

A  say hello and ask about your partner’s weekend (pozdravte sa a opýtaj sa, aký bol jeho víkend) 

B respond (kamarátova odpoveď) 

A  ask your partner what he/she did last weekend (opýtaj sa ho/jej, čo počas minulého víkendu robil/a) 

B answer and ask what you did (napíš jeho odpoveď a kamarát sa opýta, čo si robil ty) 

A  respond and ask when your partner last went to the cinema / went shopping / played football, etc (napíš 

svoju odpoveď a opýtaj sa, kedy bol tvoj kamarát naposledy v kine) 

B respond (napíš jeho odpoveď) 

A suggest you do something together next weekend (navrhni niečo, čo by ste mohli na budúci víkend spolu  

podniknúť) 

B agree (napíš súhlas) 

Veľa zdaru pri vypracovávaní cvičení Vám praje p. učiteľka Mrižová. 😊 

 

 

Samoštúdium  Informatika  ( týždeň 4. 5. 2020 – 7.5. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Tomáš Kováčik  

__________________________________________________________________________ 

Ahojte!     

Pracujte v programe ALF. 

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

meno žiaka (bez hesla)           

Test na portáli ALF    Názov: MS Word (pokračovanie) 



Samoštúdium Fyzika  ( týždeň 4. 5. 2020 – 7.5. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Zlata Pavlovičová  

__________________________________________________________________________ 

 

Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  na tému :  

„Správanie sa telies v kvapalinách  s rozličnou hustotou“ je  pre 6.A uverejnená  na  

portáli  ALF:   

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

meno žiaka (bez hesla) 

 

• výsledky pokusov, ktoré sú  uvedené v prezentácii, sú zároveň poznámky,  

ktoré si môžete prepísať do zošita. 

•  súčasťou prezentácie  sú postupy pokusov, ktoré si môžete, ak máte na to 

doma vhodné podmienky, urobiť .   

•  Fotografie alebo video dokumenty vašich pokusov mi môžete  poslať  na 

email : zlatapavlovicova@gmail.com  

         2.  Učivo si môžete precvičiť  prostredníctvom  testu pod  názvom :  

               „Správanie sa telies v kvapalinách“  tiež na portáli ALF: 

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

              triedy  →  meno žiaka (bez hesla) 

               Postup  úpravy plechovky od nápoja, ktorú potrebujete na jeden z dvoch pokusov 

             v prezentácií , nájdete v učebnici Fyzika pre 6. ročník základných škôl - str.  

             93/domáca príprava na vyučovanie. 

 

           Poznámka:   Pri úprave plechovky požiadajte o pomoc dospelého človeka .  

                                  Pri práci by ste sa mohli  poraniť !!! 

 

 

Samoštúdium Geografia ( týždeň 4. 5. 2020 – 7.5. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Eva Maková 

__________________________________________________________________________ 

 

Téma:   Kórejský polostrov  

Prezentácie sú na portáli ALF   zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  

(bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla)  
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( Informácie uvedené v prezentácii si prečítajte a môžete si ich prepísať ako poznámky do 

zošita - heslovite.)  Kto má prezentáciu k téme Japonsko, pošlite mi ju mailom na adresu: 

eva.makova@gmail.com.  Zároveň mi pošlite predchádzajúce pracovné listy. 

Poslala som vám veľmi peknú prezentáciu od Lili Stankovej. Vystihla v nej všetko podstatné. 

Hlavne rozdiel medzi  štátmi.  Chcem dodať, že krajiny rozdeľuje  umelá hranica,  je to 38 

rovnobežka. 

 

Myslím, že ste už  z niektorého predmetu mali videokonferenciu a máte už nainštalovanú vo 

svojich počítačoch alebo v mobiloch  aplikáciu ZOOM.  Ak nie, skúste si to nainštalovať, 

resp. stiahnuť do telefónov. Prikladám link na návod ako si stiahnuť aplikáciu ZOOM .  

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&t=17s  

Takže, dňa 5.5.2020 o 9°°  hodine budeme mať hodinu geografie  ako videokonferenciu  cez 

aplikáciu ZOOM. Pripravte si atlasy.  

ID videokonferencie je 260-587-8834 , bez hesla. Toto číslo si zapíšte. Vždy, keď sa 

stretneme na videokonferencii, tak bude toto isté ID a heslo  nebude. 

 

 

 

Samoštúdium Dejepis ( týždeň 4. 5. 2020 – 7.5. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Rastislava Macková 

__________________________________________________________________________ 

 

Tri ríše raného stredoveku 

 

1.Byzantská ríša - str. 65 až 67 

 

  - preštudovať, urobiť si  poznámky ( mapa, str. 65 ) 

 

2. Reč prameňov 

 

- prečítať si stranu 68 

 

3. Projekt 

 

   - z dostupných internetových ukážok a obrazových encyklopédií vytvorte prezentáciu   

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

  -  projekt mi pošlite mailom na adresu:  rastislava.mackova@gmail.com  

       do 6. 5. 2020  
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Samoštúdium Matematika  ( týždeň 4. 5. 2020 – 7.5. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Ivan Kopčan  

__________________________________________________________________________ 

Kombinatorika  

ALF ÚLOHY!  Pozrite a dokončite si úlohy na Alfovi  (napr. Operácie s uhlami, ...). Môžete 

si ich spustiť viackrát, program Vám Vaše riešenia vyhodnotí. 

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

meno žiaka (bez hesla) 

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

týždňa, domáca úloha je zo zbierky. Kto ešte neposlal domácu úlohu, nech tak urobí čo 

najskôr.  MÔŽETE MA KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím 

pomôcť. Použitie videokonferencie ZOOM (vysvetľovanie a spätná väzba): pondelok 

4.5.2020 o 13:00 (následne dohoda cez email). Údaje po vyžiadaní na email. 

Teória: napísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita 

      ↓ 
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Domáca úloha – samoštúdium: zbierka pre 6.ročník  KOMBINATORIKA: strana 63 

(celá). Pri otázkach „Koľko ich je..“ použite aj výpis prvkov, nie len výsledný počet.   

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

až 118 (opakovanie). 

 

 

Samoštúdium Biológia  ( týždeň 4. 5. 2020 – 7.5. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Dominika Jamborová 

__________________________________________________________________________ 

 

Živočíchy so schránkou – lastúrniky 

Škľabka veľká  

- Telo je chránené dvojdielnou vápenatou schránkou – lastúrou.  

- Jej telo je veľké 22 cm. 

- Žije v stojatých bahnitých a pomaly tečúcich vodách. 

- Nemá hlavu odlíšenú od nohy, ani zmyslové orgány ako slimák.  

- Telo škľabky tvorí svalnatá noha, pomocou ktorej sa pohybuje po dne.  

- Vnútorné orgány chránia dve lastúry, ktoré sú na chrbtovej strane spojené. Otvárajú 

sa pomocou dvoch svalov.  

- Vonkajšia strana lastúr je drsná a tmavá, vnútorná strana je hladká a perleťová. 

 

Sústavy: 

Tráviaca sústava: prijímací otvor, tráviaca dutina, vyvrhovací otvor 

Dýchacia sústava: žiabre 

Obehová sústava: otvorená  

Nervová sústava: pospájané nervové uzliny 

Úlohy vypracovať písomne do zošita: 

- Vysvetli rozdiel medzi ulitníkmi a lastúrnikmi 

- Porovnaj stavbu tela slimáka a škľabky 

- Vysvetli priamy vývoj u slimáka 

- Vysvetli aká ja otvorená obehová sústava 

 

Vypracovanie  prosím zaslať na mail! 

Prajem pekný týždeň!       



Samoštúdium Občianska náuka  ( týždeň 4. 5. 2020 – 7.5. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Dominika Jamborová 

__________________________________________________________________________ 

 

Úloha  

Predstav si, že ťa príde navštíviť vzdialená rodina zo zahraničia. Tvojou úlohou je urobiť im 

program na 3 dni. Do zošita si napíš miesta, kde by si svoju zahraničnú rodinu zobral  a prečo. 

Zameraj sa hlavne na pamiatky a prírodné krásy Slovenska. 

Vypracovanú úlohu prosím zaslať mailom! 

Prajem pekný týždeň!       

 

 

 

Samoštúdium  Etická  výchova  ( týždeň 4. 5. 2020 – 7.5. 2020) 

Vyučujúci:  Ing. Danka Kopencová 

__________________________________________________________________________ 

 

Drahí moji etikári,  

viem, že toho máte v domácej škole veľa, a preto som si pre vás pripravila tvorivé úlohy.  

Budú len dve: 

1. úloha - Pokúste sa zmeniť závery najznámejších rozprávok.  

(vyberte si dve rozprávky od Pavla Dobšinského) 

 

2. úloha - Nakreslite symbol vašej rodiny. Taký rodinný erb. 

 

Vaše práce mi pošlite na môj mail. Ďakujem. 

Majte sa pekne! 

 

 

        Poznámka: Práca je ma jeden týždeň. 

 



Samoštúdium  Technika  ( týždeň 4. 5. 2020 – 7.5. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 

__________________________________________________________________________ 

 

Téma: Kuchyňa -  základné vybavenie a elektrospotrebiče v kuchyni 

Zadanie na tento týždeň 

Napíšte, prečo je dôležité udržovanie poriadku a čistoty,  hlavne v súčasnej dobe ? 

 

 


