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Ahojte, milí šiestaci, 

áno, viem, už ste veľkí  Aj napriek tomu Vám prajem k Vášmu sviatku veľa zdravíčka, lásky, 

priateľov a harmónie v rodine. Nech sa Vám plnia sníčky a nech je Váš svet krajší ako včera  

Prosím Vás, neposielajte mi vypracované úlohy z tohto týždňa, posielajú iba tí, ktorí ešte 

neposlali všetko predošlé!!!      Vaša učka Annamarie 

 

1. Do zošita si napíšte  alebo nalepte  tieto poznámky  (príprava na september! Netreba sa zatiaľ učiť!!!) 

Prísudok 

-je hlavný vetný člen, ktorý vyjadruje dej, činnosť, stav alebo vlastnosť podmetu. Prísudok 

teda vyjadruje činnosť, ktorú vykonáva podmet. Pýtame sa naň otázkou Čo robí podmet? Čo 

sa deje s podmetom? 

Prísudok môže byť: 

1. Slovesný prísudok a) plnovýznamové sloveso –  Dieťa sa teší.  Hodiny tikajú. 

b) Neplnovýznamové sloveso + neurčitok plnovýznamového 

slovesa: Dievčatá sa začali tešiť. 

  Deti chceli vidieť babičku. 

2. Slovesno-menný prísudok  

a) sponové sloveso (byť) + podstatné meno:  Otec je lekár. My sme žiaci. 

b) Sponové sloveso (byť) + prídavné meno: Otec je pracovitý. Vy ste usilovní. 

c) Sponové sloveso (byť) + zámeno:  Kniha je moja. Zošity sú naše. 

d) Sponové sloveso (byť) + číslovka:  Boli sme prví. Otec je druhý. 

e) Sponové sloveso (byť) + príslovka: Akcia bude zajtra. Vajíčka sú natvrdo. 

 

3. Citoslovný Žaba čľup do vody. Pretekár hop cez prekážky. 

Podľa zloženia rozlišujeme: 

1. Jednoduchý slovesný prísudok – je vyjadrený iba jedným slovesným tvarom /hoci aj 

zloženým slovesným tvarom/ – kúpila, bola by kúpila, kúpila by 

2. Zložený slovesný prísudok – pozostáva z dvoch rozličných slovies – mohla kúpiť, začala 

cvičiť, a pod. 



2. Riešenie doplňovačky z minulého týždňa, prosím, opravte si chyby! 

Do textu doplň i/í, y/ý  a úvodzovky. 

Na narodeniny  som dostal krásny darček, po ktorom som dávno túžil. Najskôr som sfúkol 

sviečky.  Potom mi otec povedal:  Zakry si oči, počítaj do päť a potom sa obzri !  Za mnou stál 

psík. Dal som mu meno Ben. Má veľa psích zvykov. Labkami sa zvykne dotýkať  sestrinej  

skrinky. Niekedy je pri naháňačke so mnou a bratom najrýchlejší. Rád vyskakuje do výšky . Na 

babkinu  mačku často cerí zuby . Verili by  ste, že je to môj najlepší kamarát? Bez neho by  mi  

bolo určite veľmi smutno.  

 

1/ Napíš číselné kódy viet v tejto doplňovačke ako sme sa učili,  

napr. 1-podstatné meno, 2-prídavné meno atď.  

 

2/ Vypíš z textu všetky podstatné mená a prídavné mená a uveď  k nim vzor,  

napr. krásny – pekný, darček – dub, atď. 

slovo narodeniny je pomnožné – pri nich sme sa ešte neučili určovať vzory! 

LITERATÚRA 

Prečítaj si ukážku v učebnici na str. 110 - 112 a odpovedz na nasledujúce otázky. 

Rudo Moric: Prefíkané vrany 
 
Prečítaj si ukážku v Literárnej výchove pre 6. ročník ZŠ na str. 111-112 a odpovedz na 
nasledujúce otázky. 
 
1.   Označ nepravdivé tvrdenie o literárnej ukážke. 
A/  Autorom diela, z ktorého je ukážka, je slovenský spisovateľ Rudo Moric. 
B/  Úryvok, ktorý ste čítali pod názvom Prefíkané vrany, je z knihy Z poľovníckej tašky. 
C/  Kniha vznikla na základe rôznych príbehov o zvieratách, ktoré spisovateľovi rozprával 
horár Bohdan Müller pri potulkách po horách počas dovolenky na Kysuciach. 
 
2.   Kedy ujo Bohdan Müller vyrozprával príbeh o prefíkaných vranách? 
A/  ráno                                   B/  poobede                      C/  večer 

3.   Slovné spojenie - od samého rána som ujovi objedal uši – znamená: 
A/  Od samého rána som ujovi stále pripomínal, kedy už začne rozprávať príbeh. 
B/  Od samého rána som ujovi rozprával veci, ktoré ho nudili. 
C/  Od samého rána som ujovi stále pripomínal, aby prestal rozprávať. 

4.   Prečo ujo Bohdan Müller nemal rád vrany? 
A/  Vrany ničili hniezda lesných speváčikov. 
B/  Vrany znášali vajcia do hniezd lesných speváčikov. 
C/  Vrany vykrádali hniezda lesných speváčikov. 

5.   Prečo sa ujo Bohdan Müller vybral k rybníku? 
A/  poľovať na divé kačice      B/  pozorovať vrany   C/  poľovať na bažanty 

6.  Čo hľadali vrany vo vypustenom rybníku? 
A/  chrobač         B/  žaby                          C/  dážďovky 

 

Vyhľadaj v slovníku na  https://slovnik.juls.savba.sk  význam slova a synonymá k slovu škebľa 

https://slovnik.juls.savba.sk/


Biológia 

Vyučujúca: Mgr. Johanka Fabová 

 

Ahojte srdiečka! 

K dnešnému dňu vám prajem veľa lásky, šťastia a samozrejme zdravia ! 

Na tento týždeň vám posielam video -hmyz.  

Vašou úlohou bude napísať mi: 

1. Čo sa vám na hodine páčilo/nepáčilo/chýbalo vám. 

Pekný deň!  

 

Anglický jazyk 

Vyučujúca:  PaedDr. Anna Godálová 

 

Milí žiaci, ďakujem za úlohy  z predchádzajúceho obdobia ,tí ,ktorí ešte neposlali projekty , majú ešte 

možnosť poslať. Zahŕňajú sa do záverečného hodnotenia. 

Tento týždeň : 

-vypracovať krátky písomný prejav, (aj tento sa zahŕňa do záverečného hodnotenia). 

MY ACTIVITIES DURING A QUARANTINE 

/Moja činnosť počas karantény./ 

Vypracuj  8 - 10 viet k tejto téme .Zameraj sa na činnosti , skúsenosti  a zážitky  počas tohto obdobia. 

Môžeš použiť ktorýkoľvek gramatický čas . 

Opakovať slovnú zásobu . 

 

Dejepis 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 

 

Hodnotený pracovný list 

Úlohy: I. str. 75 Aká bola hierarchia ľudí a ich rozdelenie v stredovekej spoločnosti? 

            II. str. 77 Ako sa rozdelili kresťania v polovici 11. Storočia? 

            III. str. 78 Misia Konštantína a Metoda, odkiaľ prišli, ich činnosť na Veľkej Morave. 

            IV. str. 78 Križiacke výpravy, prečo boli organizované, ich výsledok. 

Práca na dva týždne, pracovný list poslať na mail gejza.sitkey@gmail.com do 12.6.2020. 

 

Občianska náuka 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 

 

Hodnotený pracovný list 

Úlohy: I. Popíš bližšie erb mesta Topoľčany 

            II. Kto spravuje mestá a kto obec 

            III. Ktoré sú štátne sviatky SR /nie cirkevné štátne sviatky/ a zároveň dni pracovného pokoja 

Práca na dva týždne, pracovný list poslať na mail gejza.sitkey@gmail.com do 12.6.2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h_ccHvaOXtI


Fyzika 

Vyučujúca: Mgr. Zlata Pavlovičová 

 

Milé deti – žiaci šiestaci,  

 v nasledujúcich júnových týždňoch si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  tie vedomosti 

z fyziky,  ktoré  ste nadobudli  počas celého školského roku 2019/2020, a to prostredníctvom testov, 

ktoré budú pre vás uverejnené  na portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete použiť poznámky zo zošita, 

učebnicu fyziky, internet . Testy 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 na portáli ALF je  pre žiakov  6. A,  6.B,  6.C, 6.D  uverejnený test pod názvom:  

„Fyzikálne veličiny“ 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE !!!  

Niektorí z vás, ktorí si doposiaľ vzorne plnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si 

poznámky do zošita, posielali mi zdokumentované riešenia úloh , pracovného listu , prípadne 

pokusov) si môžu vydýchnuť a tešiť sa na letné prázdniny !!! 

 

Ale sú aj takí, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti! 

 Títo žiaci majú ešte stále možnosť ovplyvniť koncoročné hodnotenie ich práce v predmete fyzika. 

Môžu naďalej svoje riešenia úloh, pracovného listu alebo uskutočnenie pokusov zdokumentovať  

a poslať  na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com    

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

samoštúdia  od 16.3.2020!!! 

P.S. Všetko najlepšie k Vášmu sviatku – Dňu detí ! 

 

Geografia 

Vyučujúca: Mgr. Eva Maková 

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

hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla)  

Pozrite si prezentáciu  Východná Ázia – je to zhrnutie učiva / prezentácia  na utvrdenie 

vedomostí/.  

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

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


Východná Ázia – utvrdenie učiva  

 

 1. Ktorá rieka vytvára hranicu medi Čínou a Ruskom ?.......................... 

 2. Na hraniciach Číny a Mongolska leží púšť .......................................... 

 3. Najľudnatejším štátom tejto oblasti je .............................................. 

 4. Najväčším mestom na svete je .......................................................... 

 5. Ktoré mestá  v Japonsku boli zničené atómovou bombou ..........................,  ........................ 

 6. Vymenuj 3 najväčšie čínske mestá 

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

 7. Ktoré  krajiny oddeľuje 38 rovnobežka ......................................, .......................................... 

 8. Vysvetli čo je Tibet, /3 informácie/      

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

 9. Japonsko  vyváža /3/ .....................................,  ....................................,  ............................., 

10. V Mongolsku žije kočovný národ........................... v stanoch, ktoré sa volajú 

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

11. Vymenuj Japonské ostrovy 

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

12. Vnútrozemský štát Východnej Ázie je 

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

13. S ktorými krajinami susedí Čína? 

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

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

14. Národný šport......................................  a jedlo ................................................Japoncov. 

15. Najvyšší vrch Japonska..........................., je  zároveň .................................vrchom 

Japoncov. 

16.  Napíš štáty a ich hlavné mestá  Východnej Ázie.      

17. Vytvor správne dvojice: 
  
A. Kórejsky                        1. more 
B. Gobi                               2. púšť 
C. Juhočínske                     3. more 
D. Veľká čínska                 4. polostrov 
E. Tibetská náhorná           5. plošina     
F. Japonské                        6. ostrovy 
 



 

Matematika 

Vyučujúca:  Mgr. Martina Vöpy 

 

Ahojte, moji milí šiestaci! 

Dúfam, že sa máte dobre a že ste zdraví. Už iba mesiac a je koniec školského roka, dúfam, že 

to týmto spôsobom nejako dobojujeme. Tento mesiac vám budem posielať úlohy 

z opakovania celého šiestackeho učiva. Samozrejme, po častiach. Všetko by ste mali mať 

v zošitoch, čiže ak už ste na niečo pozabudli, tak v nich pekne zalistujte a zopakujte si. Opäť 

budem do piatku čakať vaše odfotené riešenie na môj mail martinavopy@gmail.com.  

Želám vám krásny týždeň, pekné slnečné dni, veľa radosti a zdravia. 

Majte sa krásne     Martina Vöpy 

 

1. Ak k dvojnásobku neznámeho čísla pripočítame 17, dostaneme 67. Aké je neznáme 

číslo? 

2. Ak k polovici neznámeho čísla pripočítame 6 000 dostaneme 9 000. Aké je neznáme 

číslo? 

3. Aký je druhý sčítanec, ak je súčet dvoch čísel 17 500 a prvý sčítanec je 7 900? 

4. Podiel dvoch čísel je 22. Delenec je 154. Aký je deliteľ? 

5. Vypočítaj: 

a) (15 –  8) ∙  21 –  13 +  7 ∙  (19 –  14)  =  

b) 4 ∙ 8 ∙ 4 +  8 ∶  4 +  8 +  4 =  

c) (15 −  11)  ∙ 21 −  (13 +  7 ∙ 11)  +  14 =  

d) 100 ∶  (12 –  2 ∙ 5)  +  3 ∙ (5 +  52)  =  

e) 18 –  3 ∙ 6 + (22 −  3) ∙ 4 =  

f) 7 ∙ 9 –  5 ∙ 6 +  14 ∙  (8 −  3)  =  

g) 16 +  4 ∙ 3 –  16 ∶  4 =  

h) 7 ∙ (9 −  5) ∙ (6 +  14)  ∙ (8 −  3)  =  

 

 

mailto:martinavopy@gmail.com

