
Samoštúdium   Slovenský jazyk a literatúra  (týždeň 6.4.2020  – 17.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Miriam Sedláčeková                         
___________________________________________________________________________ 
 

Ahojte, chlapci a dievčatá!  

Máme za sebou ďalší týždeň učenia sa na diaľku. Som veľmi rada, že ste si vytvorili svoj 

domáci rozvrh, podľa ktorého sa venujete učeniu jednotlivých predmetov, neopúšťa Vás 

študijný elán a dobrá nálada. Mnohí ste si úspešne nainštalovali Zoom, takže môžeme 

zrealizovať našu „online“ hodinu. Ďakujem za hodnotenia  filmu a ja- rozprávania, ktoré ste 

mi poslali. Slovenčinu – časť jazykovej zložky na tento týždeň som sa snažila ladiť v duchu 

prichádzajúcich veľkonočných sviatkov.  

 

Práca s textom 

    VEĽKÁ NOC 

 
Veľkonočné sviatky sú najväčšie a najdôležitejšie sviatky kresťanov. Ježiš Kristus spasil svet 

skrze jeho smrť. Zmŕtvychvstanie Spasiteľa dáva ľuďom nádej, že po smrti sa život nekončí, 

ale začína.  

Veľkonočné sviatky sa začínajú Veľkým týždňom. Najdôležitejším je však veľkonočné 

trojdenie. Začína sa „Zeleným štvrtkom“, ktorý je pamiatkou poslednej večere Ježiša a 

apoštolmi. „Veľký piatok“ je pamiatka umučenia, ukrižovania a smrti Pána Ježiša. 

V kostoloch sa čítajú pašie. „Biela sobota“ je dňom, kedy je vyložená Sviatosť oltárna. 

Veriaci sa modlia pri hrobe zosnulého Ježiša. Večer sa slávia obrady zmŕtvychvstania.    

  

Otázky k textu:   (Urobte ústne.) 

Akým sviatkom je Veľká noc pre kresťanov? 

Prečo kresťania slávia veľkonočné sviatky? 

Aké farby sú spojené s pomenovaním dní veľkého týždňa? 

Pamiatkou čoho je Veľký piatok? 

Ako voláme texty, ktoré sa čítajú v kostoloch na Veľký piatok? 

Čo je vyložené v kostole počas Bielej soboty? 

Máte radi veľkonočné sviatky?           

 

Jazykový rozbor  

 Veta:  Onedlho oslávime veľkonočné sviatky. 

a) určte vetu podľa obsahu a napíšte akú má melódiu    ......................................................       



b)  vo vete určte  slovné druhy  ............................................................................................ 

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

Počas veľkonočných sviatkov zažije každý človek množstvo zážitkov. Tento rok strávime  

sviatky jari doma. Súrodenci  Evka a  Adam  nebudú výnimkou.  

                                  

Za stolom bol nenápadne pripravený Adam.  

Evka sa zobudila a zišla dolu schodmi do izby. 

Nastal veľkonočný pondelok. 

„ Júj, tá je ale studená!“ skríkla vyčítavo Evka. 

Rýchlo na ňu vylial za vedro vody. 

Cvičenie 1:  Zoraďte (očíslujte) vety tak, aby vytvárali zmysluplný text.  

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

Cvičenie 2: Určte slovný druh podčiarknutých slov. 

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

Cvičenie 3:  Niektoré rodiny zachovávajú milú tradíciu – písanie veľkonočných pohľadníc, 

iné posielajú radšej SMS.. Adam síce pohľadnicu napísal, ale pri jej písaní narobil množstvo 

chýb.     

 

a)  Odhaľte ich a opravte.  

Adamova  pohľadnica 

                

             

  Príjemne prežité veľkonočné 

sviatki  jary v kruhu blízkých a veľa 

vodi s fliaš polievačou        

          

          

          
           

                Ti želá    Ema Kováčová   

   Tvoj Adam    J. Matušku 2330   

      955 01  Topoľčany 

           
                

 

 

b)  Zaraďte slovo príjemne k slovnému druhu.  ......................................................................... 



c)  Vokalizujte  predložku v a použite ju vo vete. Vetu napíšte. 

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

Cvičenie 4:  Evka mala iba jedného polievača. Začala sa nudiť,  preto pripravila pre Adama   

                     niekoľko vyraďovačiek. 

Čo do radu nepatrí?  

1. rad:   → oslavovať, prísť, variť, smiať sa, čítať                   ............................................ 

2. rad:   →  dobre,  pekne,  náročky,  zaujímavo, úspešne       ........................................... 

3. rad:   →  pudingová, zubná, železná, veľká, tortová            ............................................ 

4. rad:  →   budeme sa učiť, boli by zavolali, tancovala,  rozmýšľal som, chyť  ........................ 

Cvičenie : Vytvorte a napíšte vetu, v ktorej sa každé slovo bude začínať na rovnaké písmeno. 

Veta musí obsahovať aspoň dva neohybné slovné druhy.  ( napríklad predložky, príslovky) 

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

 

Minulý týždeň sme venovali pozornosť príslovkám. Zaoberali sme sa ich tvorením, 

rozdelením, pravopisom a stupňovaním ( pravidelné a nepravidelné)  Vypracujte si prosím, 

tento  pracovný list zameraný na príslovky.  

 

PRÍSLOVKY –  opakovanie učiva  

 

PRACOVNÝ LIST  

 

1. Podčiarkni v texte príslovky 

Nakoniec sme sa dedka dočkali. Postav sa na začiatok radu. Naoko sa tváril nahnevane. 

Na oko Ti musím dať obväz. Sú si navlas podobní. Pozrite sa pozorne na vlas tkaniny. 

Rozprávaj nahlas! Prístroj je citlivý na hlas. Vieš báseň spamäti? Z pamäti mu vymizli 

mnohé spomienky. Ležal naznak v tráve a žmúril do slnka. Na znak priateľstva prijmi 

tento darček. Vtom zahrmelo nad našimi hlavami. Normálne som ťa v tom novom obleku 

nespoznala! Zvečera spŕchlo. Z dnešného večera mám príjemný pocit. 
 

2. Utvor príslovky zo slov v zátvorke  

                                               ↓ 

    (dúšok, bratský, cval,  beh, čas, nečujný, bok,  postáť,  pamäť, ležať,  krok, náhoda, mlčať) 

 

Podelili sme sa po bratsky . Pila plným dúškom. Kone sa hnali rýchlym ______________. 

________________ na tú nepríjemnosť zabudneš. Čln ______________ spustili na vodu. 

Najeme sa v bufete len tak _______________. Pustila sa _____________ za ním. Vošli 



dnu  _______________. Šli sme _______________, nič nás nesúrilo.  Už viem ten 

text______________________.  __________________ sa dívala, až kým nezapadlo 

slnko. Položte debničku_________________. ________________to tentoraz nevyšlo. 

 

3. Do viet doplň vhodné príslovky a urč ich druh.  

Stalo sa to veľmi _______________.  ________________ začalo popŕchať. 

_______________sa obliekla a vyšla  ___________.. Ruka jej ________________ ovisla 

cez operadlo. Iste si to neurobil ____________________ .  ______________ k nám príde 

inštalatér. Hľadali sme ťa, ale nebol si __________________. _________________ padá 

rosa. ______________ ozvali sa dunivé kroky. To si mi zas urobil _______  ________ . 

Najedli sme sa ____________________ .  ___________________ma počkaj pred školou. 

Tomáš sa ________________ zasmial. Na moju otázku odpovedal  ________________ . 

 

4. Utvor vety s príslovkami – napíš ich do zošita 

 nahrubo, nakrátko, naostro, veľmi, ticho, doslova, doľava, dovedna, dovnútra,  

 nadarmo, bezdôvodne,  zošikma, zrána, disciplinovane, opatrne, von, náročky 

 

 

5. Do frazeologizmov doplň vhodné príslovky. 

Keď to nepôjde _______________, tak to pôjde_________________.  

Čo môžeš urobiť ________________, neodkladaj na __________________.  

Keď chceš spať________________, večeraj_________________.  

Všade dobre, _______________   _____________.  

Kto _____________ orie, zlato vyoráva. 

 

 

6. Zvýraznené výrazy nahraď príslovkami. (napr. presne, pomaly...) a prepíš do 

zošita zo slovenčiny. 

Napríklad: Chodí do práce ako hodinky. =  presne  

 

Pacient kráčal z nohy na nohu. Do včerajšieho dňa prišlo desať prihlášok. Správa sa 

rozšírila ako blesk. Na vlastných nohách sme prešli desať kilometrov. Otvor okno čo 

najviac. Rozišli sa bez bolesti. Hovoríš anglickým jazykom? Na dnešný deň je to 

všetko, dovidenia! Za dávnych čias bol svet iný. Stretávam ju každý deň. Naložil si plný 

tanier. Tabule sa natierali čiernou farbou. Kríky vysádzali jeden veľa druhého. 

Z pravej strany sa vyrútilo auto. Odišiel bez slova. Bežal, až si išiel krky vylámať. 

 

 

Priama reč    -   Poznámky do zošita 

  ↓ 
  je doslovné znenie reči postáv, 

 

-  označujeme ju úvodzovkami, napr. „Kedy ráno vstávaš?“, 

-  priamu reč uvádza rozprávač uvádzacou vetou, ktorá môže stáť: 



      * pred priamou rečou - Predavačka povedala:  „Poďte k pokladni číslo 1.“  

 * za priamou rečou - „Kam mám ísť?“ pýta sa dôchodca.  

 * uprostred priamej reči - „K prvej pokladni,“ vraví predavačka, „tam Vám nablokujem   

                                              tovar.“ 

 

SCHÉMY ZÁPISOV PRIAMEJ REČI: - dôležité je správne písanie veľkých a malých  

                                                                       písmen !!!! 

 

 1.    Uvádzacia veta: „Priama reč./!/?“ 

 2.   „Priama reč,/?/!“ uvádzacia veta. 

 3.   „Priama reč,“ uvádzacia veta, „priama reč./?/!“ 

 

Práca s učebnicou SJ – str. 69 

 

1. Prečítaj si text v učebnici na strane 69, všímaj si ako je vyznačená priama reč. 

 

 
2. Vypíš do zošita vety s priamou rečou a podčiarkni uvádzacie vety.  

 

Literárna výchova      

 

 Opakovanie TC – Báje  

 

Vráťte sa k ukážkam bájí, ktoré ste si ešte neprečítali. Z prac zošita Hravá 

literatúra si urobte str. 47 – 48  → Opakovanie – test  ( 10 otázok z TC Báje) 

 

 Kto mi ešte neposlal svoje hodnotenie filmu a ja – rozprávanie, môže tak urobiť  

    tento týždeň → adresa  sedmiriam6.a@gmail.com  

 

Prajem Vám všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu najbližších,  

veľa zdravíčka, pohody a slnečných dní.  

                                                                                               

mailto:6.a@gmail.com


Samoštúdium   Geografia   (týždeň 6.4. – 17.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Eva Maková 

___________________________________________________________________________ 

 

Téma:  Južná Ázia 

 
Zakresli do mapy /17/:     /Pokojne si to môžeš zakresliť aj do zošita z geografie / 

 

Indický oceán Bengálsky záliv Indogangská 

níž. 

Hindukúš Brahmaputra 

Cejlón Západný Ghát Thárska púšť Pamír  

Malé divy Východný Ghát Himaláj Indus pomenuj 

vybrané hlavné 

mestá /4/ 

Arabské more Dekanská 

plošina 

Karakoram Ganga 

     

K číslam doplň názvy štátov Južnej Ázie /7/ 

1 2 3 4 5 

 

2. Úloha:  Pomocou internetu zistí a napíš pár viet o tom, ako vznikli štáty – India,   

                  Bangladéš, Pakistan.  Čiou kolóniou boli voľakedy? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 

Samoštúdium   Anglický jazyk   (týždeň 6.4.2020  – 17.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Alexandra Mrižová  

___________________________________________________________________________ 

                        

 

Výsledky z týždňa → 30.3.2020 – 5.4.2020 
 

REGULAR - pravidelné IRREGULAR - nepravidelné 

Worked Was 

Finished Had 

Travelled Went 

Rained Bought 

Stayed Was 

Watched Did 

Listened Came 

Played Made 

 

 

Nové  zadania →  od 6. 4.2020  do 17. 4. 2020 : 
  
 

1. Na samoštúdium ANJ gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania môžete použiť 

uvedené internetové stránky. Vyberte si cvičenia, ktoré vám vyhovujú a taktiež môžete 

použiť program ALF, kde nájdete cvičenia na opakovanie učiva. V prípade potreby 

píšte  mail na adresu: mrizova.s1@gmail.com. 

 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ -  na stránke nájdete cvičenia na počúvanie, 

písanie, čítanie, rôzne pracovné listy, krátke príbehy, pesničky a pod. 

 

 

  

mailto:mrizova.s1@gmail.com
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/


 

https://www.ego4u.com/ - na stránke nájdete gramatické cvičenia a testy aj     

                                              so správnymi odpoveďami a vyhodnoteniami testov a cvičení  

 

 

 

 

https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercises.html  – na stránke 

si môžete precvičiť nepravidelné slovesá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samoštúdium   Nemecký  jazyk  (týždeň 6.4. 2020 – 17.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Adriána Gočová  

___________________________________________________________________________                        

 
Ahojte ! 
 

Dúfam, že  zvládate úlohy,  ktoré Vám zadávam. K určitým témam, slovíčkam, 

gramatike a výslovnosti  sa vrátime. Ak si robíte online cvičenia na Klett, tak  

sa sami môžete otestovať a ohodnotiť ako zvládate dané učivo,  slovnú zásobu.  

Vašou úlohou je sa naučiť slovnú zásobu z pracovného zošita  L- 3 - od str. 91 

po str.  93. 

 

Prajem Vám všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov ! 

 

https://www.ego4u.com/
https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercises.html


 

Samoštúdium   Matematika  (týždeň 6.4.2020  – 17.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Ivan Kopčan                         

_______________________________________________________ 

 
Téma: UHLY 

 
ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

 

Na email ixo4all@gmail.com mi zasielajte aspoň 1 fotografiu Vašej práce  (zošit 

z matematiky)  z každého týždňa,  prípadne MA MÔŽETE OSOBNE KONTAKTOVAŤ   

NA UVEDENÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím pomôcť. Prípadná možnosť použitia 

videokonferencie ( Zoom ).  

 

POZRIEŤ a PREČÍTAŤ 

 

Priamky a uhly 
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-b0952d5d-533f-42f8-bbde-

0ac3b613af87?userResourceContext=false 

 

Uhly v rovinných útvaroch 
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-a269fdea-eb16-4709-a6ee-

5e996e4bd265?userResourceContext=false 

 

Poznámky do zošita nalepiť alebo prepísať: 

 

 

Prevod 29°95´ 

 

 

 

 

Vypočítaj

te 

(ukážka) 

a) 480´= 

?°  b) 14° = ?´  

480 : 60 = 

8  14 . 60 = 840 

480´= 8° 14°= 840´ 

 

c) 31 ° + 

mailto:ixo4all@gmail.com
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-b0952d5d-533f-42f8-bbde-0ac3b613af87?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-b0952d5d-533f-42f8-bbde-0ac3b613af87?userResourceContext=false
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


42° = 73° d) 53° - 20° = 33° 

e) 27° 18´ + 11°30´= 38°48´ (stupme so stupňami a minúty s minútami, minúty vo 

výsledku sú menšie ako 60) 

 

f) 12°35´+ 5°50´= 17°85´= 18°25´  POZOR! Minúty sa zapisujú v tvare menšom ako 60! 

Úprava: 17°85´=?     85:60 = 1 (pridám k stupňom)  zv. 25 toto sú minúty 

Alebo 85´= 60´+25´ = 1°+25´ 

 

g) 41°39´- 29°15´ = 12°24´ (stupme so stupňami a minúty s minútami, minúty 

v menšencovi sú väčšie ako v menšiteľovi) 

 

h) 50°17´ - 21°42´= (neodčitujeme minúty 17 – 42 ALE! 50°17´UPRAVÍME 

50°17´ = 49°+1°+17´ (teraz 1°upravíme na minúty)  

   49° + 60´ +17´=49°77´ teraz to vieme odčítať 

50°17´ - 21°42´ = 49°77´ - 21°42´= 28°35´ 

 

i) 45° - 32°51´ (ako v h) = 44°60´ - 32°51´=12°9´ 

 

 

Zbierka pre 6.ročník 

 
Práca so stupňami a minútami     54/1 až 4 55/celá strana 56/15,16,17  

  

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

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

105 až 113. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Samoštúdium   Fyzika  (týždeň 6.4. 2020 – 17.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Zlata Pavlovičová                         

_______________________________________________________ 

 
         Úlohy  

    
1. Z učebnice Fyzika pre 6.ročník základnej školy  A 4 vyriešte : 

a) str. 87 /úloha č.1   (pozn. tabuľku si prekresli do zošita a doplň chýbajúce údaje ) 

b) str. 87 / úlohy č. 4  - vašou  úlohou bude vyrobiť si meradlo na meranie hustoty kvapalín  

- hustomer   ( pozn. ak nemáte doma alpu použi inú kvapalinu, ktorej hustotu poznáš) 

2. Pomocou vyrobeného hustomera odmerajte hustoty aspoň 5 kvapalín s neznámou 

hustotou ( napr. slaná voda, čaj, minerálna voda, cukrová voda, olej, džús a pod. ). Namerané 

hustoty zapíš do tabuľky podľa vzoru z úlohy-1.a)  v jednotkách g/cm3  a kg/m3. 

3. Keďže pri výrobe niektorých pomôcok budeme potrebovať  plastelínu môžeš si ju vyrobiť 

doma. 

Návod na výrobu domácej plastelíny : 

Ingrediencie :                                                 

4 hrnčeky hladkej múky (objem hrnčeka 200 ml) 

1,5 hrnčeka soli 

250 ml teplej vody 

olej 

potravinárske farbivo 

Pomôcky : 

1 väčšia miska 

1 polievková lyžica 

1 kávová lyžička 

5 menších misiek ( stačí aj jeden, ak si ju po použití vždy očistíte ) 

Postup: 

1. Vo väčšej miske dôkladne zmiešame 4 hrnčeky hladkej múky  s 1,5 hrnčekom soli. 

2. Nachystáme si malú misku, v ktorej pripravíme jednu dávku plastelíny. 

3. Do malej misky dáme 50 ml teplej vody a potravinárske farbivo. Farbivom nešetríme, ak 

chceme mať sýte farby. 

4. Do misky pridáme 2 kávové lyžičky oleja a jeden hrnček zmesi múky a soli. 

5. Všetky ingrediencie v malej miske zmiešame,  aby sa spojili. 

6. Hmotu vysypeme na pomúčenú pracovnú dosku a vymiesime dohladka. 

7. Z daného množstva ingrediencií pripravíme 5 dávok plastelíny. 

8. Plastelínu uchovávame v plastovom vrecúšku v chladničke 

( Pozn. Na naše pokusy postačí aj polovičná dávka a nemusí byť plastelína zafarbená 

potravinárskym farbivom, ale ak si chcete z plastelíny vyrobiť napr. veľkonočné vajíčka , 

farbivo potrebujete ) 

 

 



Skontroluj si !   Riešenia úloh z fyziky- týždeň od 23.3. -27.3.2020: 

 
a) 36kg = 36 000   g =  36 000 000  mg =0,036     t                          

b) 125dm
3 

=
  
125 000

 
ml= 125 000 cm

3 
= 125

  
l =  1,25   hl=  0,125  m

3
 

c)  0,05 km = 50    m =   500   dm =  5000   cm = 50 000   mm                       

 

 

 

 

 

Samoštúdium   Informatika  (týždeň 6.4.2020  – 17.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Tomáš Kováčik                         

_______________________________________________________ 
 

ALF 

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

výber triedy → meno žiaka (bez hesla) 

 

Test na portáli ALF          Názov:  Počítačové vírusy 
 

 
 
 

 

 

 

Samoštúdium  Etická výchova  (týždeň 6.4. 2020 – 17.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Ing. Danka Kopencová                         

_______________________________________________________ 
 

Milí šiestaci,  
 

vašou úlohou bude napísať rozprávku, alebo príbeh, kde hlavnou postavou 

bude COROŠ (postavička pomenovaná podľa korona vírusu). Ako každá 

rozprávka končí šťastne, aj tá vaša by mala mať šťastný koniec. Ostatné 

postavičky si pomenujte sami. 

Dbajte o to, aby rozprávka  alebo príbeh mali zmysel. Poteším sa aj ilustrácii. 

Rozsah vašej práce má byť najmenej na formát - A5 ( polovička A4 ) 

Úlohu máte zadanú do 17.4.2020 

 

Prajem Vám aj Vašim rodinám krásne, pokojné a napriek všetkému radostné 

sviatky.  

 
                                                                                                          p. uč. Kopencová 



Samoštúdium  Biológia (týždeň 6.4. 2020  – 17.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Dominika Jamborová                         

_______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Vnútorné parazity – pásomnice 
- Patria medzi ploskavce 

- Sú vnútorné parazity u človeka aj stavovcov 

- Parazituje v tenkom čreve 

Stavba tela:  

1. Hlavička s prísavkami a háčikmi – prichytenie o stenu čreva 

2. Krčok  

3. Články (2 -1500) – články sa smerom ku koncu tela zväčšujú – 

nachádzajú sa tam oplodnené vajíčka 

 

Pásomnice odoberajú živiny 

(hlavne vitamíny a cukry) celým povrchom tela. 

Pásomnice chráni kutikula (obal, ktorý ich chráni 

pred tráviacimi šťavami v žalúdku). 

 

 

Sú obojpohlavné živočíchy. V posledných článkoch 

sú oplodnené vajíčka, články sa oddeľujú a 

vychádzajú stolicou von z tela.  

Životný cyklus pásomníc: 

- Vajíčka sa vyvíjajú v tele medzihostiteľa.  

- Vajíčka spolu s trusom sa môžu hnojením dostať na rastliny (potrava) 

- Rastliny spása hovädzí dobytok                  medzihostiteľ 

- Vajíčka spolu s potravou sa dostanú do žalúdka a tenkého čreva ( tráviaca sústava)  

medzihostiteľa 

- Z tráviacej sústavy sa vajíčka  dostávajú  do krvi a do svalov, kde 

sa z vajíčka vyvíja larva 

- Z larvy sa vyvíja uhor = vačok s hlavičkou pásomnice 

- Uhor sa do tela človeka dostane  nedostatočnou tepelnou 

úpravou mäsa. 

Dostatočná tepelná úprava mäsa znemožňuje prenos nákazy na 

človeka. 

 

Druhy pásomníc:  pásomnica dlhočlánková,  pásomnica dlhá,  pásomnica detská  

 



Samoštúdium   Občianska náuka  (týždeň 6.4. 2020  – 17.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Dominika Jamborová                         

________________________________________ 

 

Obecná samospráva 

 
Podieľa na sa spravovaní obce. V minulosti na čele obce stál richtár, 

dnes sú to starostovia a primátori, volení na 4 roky.  

Starosta – najvyšší predstaviteľ dediny, obce 

Primátor – najvyšší predstaviteľ mesta 

Spolu s poslancami ich volia občania v komunálnych voľbách.  

Komunálne voľby sú voľby do obecnej (miestnej) samosprávy. 

 

Úlohy: 

-  Ako môžu ľudia ovplyvniť život vo svojej obci? 

- Aké vlastnosti má mať podľa vás poslanec a prečo? 

 

 

 

 

 

Samoštúdium   Dejepis   (týždeň 6.4.2020 – 17.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Rastislava Macková                         

_______________________________________________________ 

 
 

1. Kresťanstvo v Rímskej ríši 

     učebnica - str. 52 až 54 

– prečítať, urobiť si poznámky  

 

2. Slovníček, Reč prameňov 

    učebnica - str. 55 

– prečítať, slovníček zapísať do zošita 

 

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 ). 

 
 



Samoštúdium  Výtvarná  výchova  (týždeň 6.4. 2020 – 17.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Ing.. Danka Kopencová                         

________________________________________ 

 

 

Téma:  Jarná "hlavička" 
 

Technika: kombinovaná - koláž a kresba 

Pomôcky: A4 výkres, ceruzka, čierna fixka, nožnice, lepidlo a časopisy, 

letáky..... 

Ako pomôcku máte obrázok. Tvár nemusí byť veľká, ale účes nech je 

dominantný. 

Inšpirujte sa, ale neobkresľujte! Použite svoju fantáziu. 

 

Termín: do 17.4.2020 

 

Deti, prajem Vám aj Vašim rodinkám krásne sviatky, veľa zdravia, pokoja          

a radosti. 

                                                                                                           p. uč. Kopencová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samoštúdium  Hudobná  výchova  (týždeň 6.4. 2020  – 17.4. 2020)                                                                                                                  
  

Vyučujúci: Mgr. Janka Chvojková                         

________________________________________ 

 

Milí moji šiestaci! 
 

Vašou úlohou je vytvoriť plagát. Predstavte si, že ste sa dali na umeleckú dráhu 

a dnes je z Vás  populárny spevák, speváčka alebo máte úžasnú skupinu. 

V týchto dňoch by ste sa chceli predstaviť tu v našom meste a preto chcete 

prilákať čo najviac ľudí na Váš koncert. 

Určite máte doma hocijaký papier, pastelky. Nakreslite plagát s pozvánkou na 

Váš koncert, skúste popremýšľať, čo najviac zaujme ľudí, pohrajte sa 

s farebnosťou, písmom. Určite vytvoríte krásne plagáty. Odfoťte a pošlite mi na 

môj mail. Každú snahu ohodnotím. 
 

Všetko, čo vytvoríte mi prosím pošlite na moju adresu: janka.chvojkova@azet.sk 

 

 
Držte sa a hlavne veľa zdravia Vám i Vaším rodinám. 
 

                                                      S pozdravom Vaša pani učiteľka Janka Chvojková. 

 

mailto:janka.chvojkova@azet.sk

