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Ahojte, milí moji, 

hodina so Zuzkou Smatanovou bola síce  perfektná, ale treba pracovať aj inými spôsobmi, a tak 

Vám posielam zadania na tento týždeň. Vidíme sa  v stredu a štvrtok na ZOOMe. Čas, ID a heslo 

ako vždy. Špeciálna požiadavka pre zlepšenie nálady na tento týždeň – urobte si na on-line 

hodinu bláznivý účes - ja sa zapojím tiež, veď nás nikto nevidí  

 Vypracované úlohy mi posielajte ako vždy na mikulova.annamarie@gmail.com  

VÝZVA!!!!!!! Vypracované zadania treba posielať všetkým vyučujúcim vždy, keď Vás o to poprosia!! 

         Vaša učka Annamarie  

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

1. RIEŠENIE ÚLOH Z MINULÉHO TÝŽDŇA 

1. Vypíš podstatné mená v ženskom rode, urči pád a  vzor:       
                                    
                             pád        vzor                                                         pád         vzor 

telocvične G ulica  predstave L žena 

angličtina N žena žiara N žena 

poštu A žena bielizeň A dlaň 

večera N žena mamu A žena 

večeru A žena liečebne G ulica 

mamina N žena    

 
2. Vypíš z textu prídavné mená a urči ich druh a  vzor: 
 
                                          druh                         vzor 

plné akostné pekný 

hotové akostné pekný 

modravá akostné pekný 

každodenný vzťahové pekný 

 
 
3. Vypíš z textu: 
 
a/ neplnovýznamové slovesá:  musí, chcel, je, nechceš, začal, nechaj, nenechám, mal by som,  
                                               chceš, chceš sa, 
b/ zvratné slovesá: naobedoval sa, zasmial sa, ozvalo sa, prekvapila si, poprechádzať sa, 

 kazíš  si, pohrať sa, hrať sa, nepáči sa, chceš sa, 
c/ slovesá v 1. osobe singuláru: vyvesila som, umyla, 
4. Vypíš z textu všetky príslovky a urči ich druh: 
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                               druh                                                            druh 

           

 
2. JAZYKOVÁ ZLOŽKA – opakovanie 

V učebnici SJ na str. 74 si prečítaj text  

 Ako sme s Pipom boli sovami 

- doplň  do textu chýbajúce slová podľa  

vlastného uváženia, 

- zisti o aký druh rozprávania v úryvku ide, 

- vypíš do zošita  príklady na jazykové prvky  

dôležité v rozprávaní : 

(slovesá, príslovky, zvolacie vety, priamu reč), 

- vži sa do rozprávania babky Hortenzie  

a dokonči  záver rozprávania, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Citoslovce vo vetách nahraď plnovýznamovými slovnými druhmi: 

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

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

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

rýchlo spôsob  vonku miesto 

domov miesto krásne spôsob 

neskoro čas úplne spôsob 

dávno čas vytrvalo spôsob 

vyčítavo spôsob   

vážne spôsob   

spokojne spôsob   



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

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

 

5. Vo vetách nahraď sloveso citoslovcom: 

a) Žaba skočila do vody.   ..................... 

b) Kanárik vyletel von oknom.   ..................... 

c) Otec buchol päsťou do stola.  ..................... 

d) Veverička hopkala zo stromu na strom. ..................... 

e) 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. 

 

LITERATÚRA 

Učebnica s. 85 – 90 – prečítaj si ukážku, v budúcom  zadaní budete robiť pracovný list 

  

Decká životopis Marka Twaina som Vám uložila na úschovňu, môžete si pozrieť prezentáciu. 

http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/2a399fe2-f594-47d3-9350-

566b5331f96a?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing 

 

Po kliknutí na link nájdete rozhlasovú hru – Princ a bedár, môžete si vypočuť celý príbeh  

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

Etická výchova 
Vyučujúca:  Ing. Dana Kopencová 
 
 
Milí moji etikári, 
srdečne Vás pozdravujem, dúfam, že ste všetci zdraví a máte sa dobre. 
 
Posielam vám úlohu, ktorá sa týka významných žien, ktoré zohrali významnú úlohu v 
dejinách ľudstva. Pre mnohých sú vzorom. 
Informácie budete zisťovať na internete. Ak máte problém, že nemáte počítač, pokúste sa  
získať informácie od rodičov, alebo z kníh. 
 
Ahojte.  p.uč. Kopencová 
 
 

http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/2a399fe2-f594-47d3-9350-566b5331f96a?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/2a399fe2-f594-47d3-9350-566b5331f96a?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=bTlgbSgfIIE


Biológia 
Vyučujúca: Mgr. Johanka Fabová 

ČLÁNKONOŽCE 

3/ Hmyz = najväčšia skupina článkonožcov, 3 páry nôh, hlava, hruď a bruško, 1 pár tykadiel. Patria 

sem rady ako motýle, vážky, vši, blchy, bzdochy, chrobáky. 

Hmyz dýcha vzdušnicami. Má otvorenú obehovú sústavu, rebríčkovú nervovú sústavu, oddelené 

pohlavie a nepriamy vývin (motýľ: vajíčko – larva – kukla – dospelý = úplná premena, kobylka: 

vajíčko – larva1 – larva2 – dospelý = neúplná premena). 

 

Stavba tela hmyzu:  

 

 

Ústne orgány hmyzu: 

 hryzavé, bodavo-cicavé, cicavé,  lízavé 

 sú prispôsobené druhu potravy a spôsobu jej prijímania. 

 

Končatiny hmyzu prispôsobené na: 

 skákanie, lezenie, prichytávanie, zber peľu 

 sú prispôsobené prostrediu a spôsobu pohybu. 

Zopakujme si ! 

(správne odpovede mi prosím pošlite na môj mail johankafabova@gmail.com ďakujem) 

1. Vyberte a zakrúžkujte správnu informáciu o nezmarovi hnedom! 

 Žije na súši / vo vode / v pôde. 

 Patrí medzi obrúčkavce / ploskavce / pŕhlivce.     

 Meria až 2 cm / 30 cm / 50 cm.    

 Je prichytený ručným / nožným / bočným diskom o podklad.   

 Na ramenách má pichľavé / pŕhlive / bodavé bunky.  

 Dýcha žiabrami / vzdušnicami / celým povrchom tela. 

 Má rebríčkovú / rozptýlenú / pásavú nervovú sústavu.     

 Rozmnožovanie:  oddelené pohlavie / hermafrodit.     

 Má schopnosť obnoviť stratenú časť tela = regenerácia / regulácia / degenerácia. 

 Na tele má 2 otvory / 1 otvor / žiaden otvor. 

2. Pod vnútorné parazity vypíš správne čísla! 

 1.parazit 

 2.v tenkom čreve 

 3.obojpohlavná 

 pásomnica                             4    oddelené pohlavie                                      hlísta 

 5 pohlavná dvojtvarosť 

 6 potravu prijíma celým povrchom tela 

 7 ústny a vyvrhovací otvor 

 

hlava 

hruď 

bruško 

1. pár nôh 

2. pár nôh 

3. pár nôh 

tykadlá 

tykadielel 
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Anglický jazyk 

Vyučujúca:  PaedDr. Anna Godálová 

 

Učebnica --str.68 Prečítať text a naučiť sa slovnú zásobu k textu. 

Do zošita napísať svoj plán na víkend  --6 viet , využiť going to ... 

PZ - str. 54 

 
Matematika 
Vyučujúca:  Mgr. Martina Vöpy 
 
Ahojte, moji milí šiestaci! 

Musím Vás hneď na začiatok pochváliť, pretože tento týždeň ste pracovali oveľa usilovnejšie a v 

porovnaní s minulým týždňom mi od vás prišlo oveľa viac úloh. Čo ma ale mrzí  je to, že niektorí sa 

stále ešte neozvali a úlohu neposlali. 

Dúfam, že tento raz to bude ešte lepšie a nasledujúce slovné úlohy vyriešite bez problémov a 

odfotené riešenie dostanem od všetkých. Tak nezabudnite, opäť do piatku mi poslať odfotené 

riešenie úloh – zápis, výpočet, odpoveď, na môj mail - martinavopy@gmail.com, alebo ma nájdete vy, 

či vaši rodičia aj na facebooku. Tam ma zároveň môžete kontaktovať s akýmkoľvek problémom, alebo 

mi napísať, ako sa máte a podobne. 

Budem sa tešiť. Želám vám krásny týždeň plný slnka a dobrej nálady. MV 

 

1.) Na výrobu jedného recyklovaného zošita potrebujeme 1,6 kg použitého papiera.  

Koľko zošitov môžeme vyrobiť z 24 kg papiera? 

2.) Jedna plastová fľaša má hmotnosť 0,18g. Koľko plastových fliaš sa nachádza vo vreci s 

hmotnosťou 450g? 

3.) Pri zbere papiera 6.A doniesla 81,6 kg papiera, 6.B doniesla o 15,4 kg menej ako 6.A a 6.C 

doniesla 4krát menej ako 6.A. Koľko kilogramov papiera doniesli jednotlivé triedy? Koľko kilogramov 

papiera doniesli spolu? 

4.) Novákovci vážili týždennú produkciu odpadu v domácnosti. V pondelok vyprodukovali 2,5kg 

odpadu, v utorok 3,12 kg, v stredu 2,76 kg, vo štvrtok 3,22 kg, v piatok 1,99 kg, v sobotu upratovali, 

tak mali až 4,27 kg a v nedeľu vyprodukovali 2,03 kg odpadu.  

a) Aká bola ich priemerná týždenná produkcia? 

b) V ktorý deň mali najviac a v ktorý deň najmenej odpadu?  

5.) Zlatý odliatok vážil 3,6 kg. Brúsením vznikol odpad, ktorý vážil 1,3 kg.  

a) Koľko vážil obrúsený odliatok? 

b) Koľko neobrúsených odliatkov mohli spraviť z 25 kg zlata? 

 

 
 
Informatika 
Vyučujúci:  Mgr. Erik Zmetek 

Pozri si krátke video aby ste vedeli ako funguje váš počítač. Dúfam že sa čoskoro uvidíme aj 
na hodinách v škole.  

https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY 
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Geografia 
Vyučujúca: Mgr. Eva Maková 
 
Prezentáciu  z geografie  Japonsko  nájdete na portáli ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód 

školy: zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla). 

Vypracovaný list mi posielajte na   môj mail. eva.makova@gmail.com  

Kto mi ešte neposlal vypracované listy z jednotlivých oblastí, prosím urobte to dodatočne. 

Ďakujem, Maková 

Japonsko 

1. Aké politické zriadenie je v Japonsku? 

 

2. Kto je na čele Japonska? 

3. Japonsko leží na litosferických doskách: ..............................,   .........................,  ..........................., 

   V Japonsku to spôsobuje časté ............................................ 

4. Zimné olympijské hry boli v mestách:  ............................,   ...................................., 

 

5. Tento rok /2020/ mali byť  letné olympijské hry v Japonsku v meste: 

 

6. Japonsko leží na 4 veľkých ostrovoch:  

 

7. Japonsko voláme aj Krajinou ..........................   .............................. 

8. Vyhľadaj čo je PAGODA .. 

 
Dejepis 
Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
 
Učivo Arabská ríša   

Učebnica str. 68-71,  

redukcia učiva, stručný zápis do zošita 

Vznik novej viery /Mohamed/ a nového štátu –  

Arabské výboje a šírenie islamu, kde všade a na aké kontinenty sa dostal islam a ktoré ich časti, práca 

s mapkou v učebnici –  

Arabská kultúra – čo všetko priniesli do kultúry Arabi, v akých oblastiach, vedných odboroch a čo 

pokrokové –  
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Občianska náuka 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 

 

Projekt Štátne symboly SR – v závere v prílohe učebnice 

Podrobnejšie opísať všetky štyri štátne symboly SR, tvar, jednotlivé prvky na symboloch, ich 

umiestnenie, farby a jeden zo symbolov nakresliť 

Vypracovanie projektu do konca mája, odfotiť a poslať na mail gejza.sitkey@gmail.com 

 

Technická výchova 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 

Učivo Potraviny – výber, nákupy, skladovanie – stručný zápis do zošita 

Ktoré potraviny sú pre výživu ľudí najdôležitejšie, v čom by sa mal pri konzumácii obmedzovať –  

Na čo si musíme dávať pozor pri nákupe potravín a čo všetko by sme mali pri ich nákupe sledovať /je 

to až osem vecí/ –  

Čo je najdôležitejšie pri skladovaní potravín, súvisí to hlavne s jedným údajom na každých 

potravinách –   

 
 
 
Fyzika 
Vyučujúca: Mgr. Zlata Pavlovičová 

 

          1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému : „Hustota plynov“ je  pre žiakov 6. A, 6.B,  

              6.C, 6.D  uverejnená  na  portáli  ALF: 

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

              →  meno žiaka (bez hesla) 

 výsledky pokusov, vlastnosti niektorých plynov ,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 .   

  Foto alebo video dokumenty vašich pokusov alebo úloh mi  môžete  poslať   

na email : zlatapavlovicova@gmail.com  

         2.  Úlohy na precvičenie učiva : Fyzika pre 6.ročník základnej školy  str.105/1, str.106/2 

               Pokusy robíte len pod dozorom dospelých a s ich súhlasom!!! 
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