
Slovenský jazyk a literatúra    (týždeň 8.6.  2020 – 12.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte, milí šiestaci!  

Ďakujem, že ste mi poslali svoje  projekty na tému:  Môj obľúbený literárny hrdina. 

 

Jazyková zložka 

V uplynulom období sme sa venovali skladbe, hlavným vetným členom a prisudzovaciemu 

skladu. Prezentáciu k učivu som Vám poslala cez Edupage. Základné poznámky zo skladby 

už  máte napísané. Praktickými príkladmi a vetnočlenským  rozborom sa budeme zaoberať    

v budúcom školskom roku.  

V tomto týždni sa zameriame na opakovanie učiva – slovesá, prídavné mená, príslovky 

a citoslovcia.  

Z PZ Hravá slovenčina si vypracujte cvičenia na s. 56 – 57.   Ich kontrolu si urobíme 

spoločne  na on-line hodine. Termín hodiny upresním, resp. napíšem do skupiny -

Samoštúdium 6.A. 

Cvičenia z PZ Hravá slovenčina  s. 58 – Opakovanie mi pošlite mailom na adresu: 

sedmiriam@gmail.com 

 

Literatúra 

Dobrodružná literatúra  

Rozbor ukážky Prefíkané vrany aj cvičenia z PZ s. 56 sme si urobili spoločne na hodine. 

Prezentáciu k autorovi a prečítanej ukážke som Vám poslala cez Edupage.  

Domáca úloha na tento týždeň: 

- prečítať si ukážku: Dick King-Smith – Ja a moja príšera, učebnica LV, s. 118 – 121, 

- prezentáciu k tejto ukážke pošlem cez Edupage,  

- z PZ Hravá literatúra si  urobiť cvičenia → Ja a moja príšera – s. 59 – 60, 

- kto nestihol, nech si dokončí v programe ALF úlohu: Literárne pojmy 6. 

 

 

Podohový týždeň!  

 

 

 



Anglický jazyk     (týždeň 8.6.  2020 – 12.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Alexandra Mrižová  

___________________________________________________________________________ 
 

Anglický jazyk – 6. ročník – opakovanie učiva 

 

1. Pomenuj činnosť: vacuum the floor, do the shopping, take out the recycling, load 

the dishwasher: 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

  

1 2 3 4 

 

 

2. Urč gramatický čas v daných vetách:                                                                        

PP – prítomný priebehový, PJ – prítomný jednoduchý, MJ – minulý jednoduchý 

 

 

1  Peter usually vacuums the floor. 

2  Sue and her friends aren´t going to their classroom now. 

3  What do you do in your free time? 

4  We´re watching the elephants at the moment. 

5  We travelled to Spain in July. 

6  We go to school from Monday to Friday. 

7  Did you take Mut with you? 

8  They didn’t play football this morning. 



 

3. Utvor dvojice: 

 

It´s hot. Sneží.  It´s raining. Je hmla. 

It´s cold. Je slnečno. It´s cloudy. Je veterno. 

It´s sunny. Je zima. It´s windy. Je oblačno. 

It´s snowing. Je horúco. It´s foggy. Prší. 

 

4. Doplň do viet SOME alebo ANY: 

 

    1.There isn´t   .....   butter in the fridge. 2.There are   .....   tins of tuna in the cupboard. 

    3.Do we need   .....   vegetables? 4.I had   .....   soup for lunch. 5.We didn´t buy   .....    

        bread. 

       Doplň   A   /   AN   , kde je to potrebné: 

1.Do you like   .....   chicken?  2. Can I have   .....   apple, please? 3. I don´t like   .....   

bananas. 4. I always have   .....   egg for breakfast. 5. I never drink   .....   coffee or   .....   

tea. 

 

5. Nájdi v krížovke 10 pomenovaní jedla a nápojov – BEEF, TROUT, CHICKEN, 

SATSUMA, LEMON, BEANS, EGG, TUNA, TEA, RICE: 

 

B E A N S E T U L 

E G G S Q R Y S E 

E L K C T U N A M 

F Q I H P A K T O 

X T R I C E L S N 

R R M C E E K U A 

L O R K I C V M D 



W U T E A I M A E 

E T V N P W C S B 

                

 Napíš ich po slovensky.  

 

6. Napíš, aké písmeno je vyhláskované: 

aj dí ou en tí dží ou tí ou es sí ejč ou ou el en ou dabljú ☺ 

                  ☻ 

 

 

 

 

Nemecký  jazyk    (týždeň 8.6.  2020 – 12.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Adriána Gočová   

___________________________________________________________________________ 
 

Ahojte! 

Tento týždeň si zopakujeme čítanie s porozumením –LESENVERSTEHEN . 

Všetky  cvičenia,  prosím Vás, vypracujte do zošita a pošlite mi ich na môj mail. 

Kniha str.116/ a, b  

           str.117/  cv.7 

           str.118/  cv.9 

ĎAKUJEM. 

 

 

 

 

 

 



Matematika     (týždeň 8.6.  2020 – 12.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Ivan Kopčan  

___________________________________________________________________________ 

 

Práca na hodnotenie – Konštrukcia trojuholníka  

1. Zostrojte trojuholník ABC, ak je dané:  a = 6 cm, b = 5 cm, c = 7 cm 

1. Zápis, náčrt, rozbor, postup, konštrukcia .   Poslať na: ixo4all@gmail.com,  do 11.6.2020 do 

14.00. 

Ostatné príklady vypracujte do zošita, pokúste sa účinne si organizovať svoju prácu. MÔŽETE MA 

KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím pomôcť.  

Použitie videokonferencie ZOOM (vysvetľovanie a spätná väzba): pondelok 8.6.2020 o 13:00. 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) 

Bonus: Navyše z učebnice Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť (Objav trojuhol. nerovnosti), strany 

110 až 113.    Teória: napísať alebo nalepiť do zošita. 

Konštrukcia trojuholníka,  

delenie trojuholníkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy – samoštúdium: Zostroj trojuholníky (zápis, náčrt, rozbor, postup, konštrukcia)  

1. Δ XYZ                  2. Δ DOM                 3. Δ GHI                4. Δ SUN         
x= 69mm                  d= 77mm              g= 65mm              s= 8 cm         
y= 75mm                  o= 77mm             h= 6cm                   u= 8 cm         
z= 12cm                    m= 77mm            i= 130 mm            n= 5,9cm   
Foto vypracovaných príkladov 2. a 3. samoštúdium poslať na:  

ixo4all@gmail.com, do 11.6.2020 (štvrtok) do 14.00. 

 



Dejepis   (týždeň 8.6.  2020 – 12.6. 2020) 

Vyučujúci:  Mgr. Rastislava Macková 

___________________________________________________________________________ 

1. Rytmus života 

– str. 83 až 85  – prečítať. 

2. Reč prameňov: 

– str. 85 -  prečítať. 

3. Otázky a úlohy. Premýšľajme: 

– str. 85 ( 1, 2, 3, 4, 5 )  -  napísať do zošita. 

4. Miniprojekt ( dobrovoľná úloha ) 

Slávny benátsky autor cestopisu o ďalekých krajoch. Skús zistiť, akými dopravnými 

prostriedkami cestoval. Vyrátaj vzdialenosť z Benátok do niektorého navštíveného miesta. 

Zisti, koľko mohla trvať cesta vtedy a koľko trvá dnes. Porovnaj, ako ľudí iného vzhľadu 

vnímali ľudia v jeho období – a ako ich vnímame dnes. 

 

 

 

Informatika    (týždeň 8.6.  2020 – 12.6. 2020) 

Vyučujúci: Mgr. Tomáš Kováčik  

___________________________________________________________________________ 

Ahojte,  

vypracujte si  test na portáli ALF  →    Názov: Koncoročné opakovanie 6 

 

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

meno žiaka (bez hesla) 

 

 

 

 

 

https://programalf.com/olt/www/sk/teacher/task-results/default/572558


Biológia (týždeň 8.6.  2020 – 12.6. 2020) 

Vyučujúci: Mgr. Dominika Jamborová  

___________________________________________________________________________ 

 

Článkonožce – pavúkovce 

Znaky: 

- Telo sa skladá z hlavohrude a bruška. 

- Hlavohruď a bruško je spojené stopkou. 

- Na hlavohrudi sa nachádzajú: 4 páry očí, ústny otvor, klepietka s jedovou žľazou, 

hmatadlá, 4 páry končatín. 

- Na brušku sa nachádza análny otvor a snovacie bradavice, ktoré slúžia na tkanie sietí. 

 

Vonkajšia stavba tela pavúkov: 

1. Článkované končatiny 

2. Hlavohruď 

3. Bruško 

 

 

 

Tráviaca sústava: ústny otvor, pažerák, žalúdok, črevo, análny otvor 

Pre pavúky je typické MIMOTELOVÉ TRÁVENIE – pavúk chytá korisť do pavučiny. 

Následne do nej vstrekne tráviace šťavy, ktoré rozložia korisť. Neskôr pavúk vycicia tekutý 

obsah koristi. 

Vylučovacia sústava:  nepotrebné látky z tela vylučuje pomocou vylučovacích trubičiek. 

Obehová sústava: otvorená 

Dýchacia sústava: pľúcne vaky 

Nervová sústava: rebríčková 

Rozmnožovanie: sú oddeleného pohlavia, vývin je priamy 

 

 

 



Fyzika   (týždeň 8.6.  2020 – 12.6. 2020) 

Vyučujúci: Mgr. Zlata Pavlovičová  

___________________________________________________________________________ 

Milé deti – žiaci šiestaci,  

 aj v tomto týždni si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  vedomosti z fyziky 

prostredníctvom testu a pracovného listu, ktoré budú pre vás uverejnené  na portáli ALF.  Pri 

riešení úloh môžete použiť poznámky zo zošita, učebnicu fyziky, internet . Test môžete 

spustiť opakovane, aby ste si lepšie zapamätali správne riešenia úloh!  

Tento spôsob precvičovania učiva fyziky 6. ročníka je DOBROVOĽNÝ (nebudem riešenia 

úloh  hodnotiť!!!) Mal  by byť pre vás formou zábavy, ktorá vám prinesie úžitok a dobrý 

pocit z vykonanej práce !!!. 

 

 Tento týždeň  je na portáli ALF uverejnený pracovný list pod názvom „Fyzikálne veličiny„ 

a test pod názvom „Meranie objemu pevných telies“ 

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

meno žiaka (bez hesla) 

 

!!! UPOZORNENIE 2.x !!!  

Žiaci, ktorí si splnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si poznámky do zošita, posielali 

mi zdokumentované riešenia úloh , pracovného listu , prípadne pokusov) môžu (ak chcú) už 

oddychovať a tešiť sa na letné prázdniny !!! 

 

 

Žiaci, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti  počas pobytu 

doma, môžu ešte stále svoje riešenia úloh, pracovného listu, uskutočnenie pokusov 

zdokumentovať  a posielať  na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com    

Vybrať si môžete akékoľvek úlohy (pokusy) z fyziky z predchádzajúcich období 

samoštúdia  od 16.3.2020!!! 

 

 

 

 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


Geografia   (týždeň 8.6.  2020 – 12.6. 2020) 

Vyučujúci: Mgr. Eva Maková  

___________________________________________________________________________ 

 

Pracovný list  mi pošlite na môj mail: eva.makova@gmail.com 

Stredná Ázia 

O danom mieste napíš: 1.  V akom štáte leží.  ............................................................................. 

                                     2.  Napíš o ňom pár viet. ......................................................................... 

1. Aralské jazero 

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

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

2. Taškent 

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

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

 

3. Bajkonur 

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

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

4. Samarkand 

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

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

5. Čo znamená v preklade slovo KAZACH 

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

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

6. Brána do pekiel    

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


