
SAMOŠTÚDIUM 

Trieda:  VI.B 

Tr. učiteľka: PhDr. Annamarie Mikulová 

Obdobie: 23.3. – 27.3. 2020 

Milé decká,  

sme doma už druhý týždeň, iste ste sa v prvej chvíli potešili, že nemusíte chodiť do školy a mať stresy 

z písomiek – to je tá lepšia stránka veci, avšak na druhej strane sú tu aj Vaši rodičia, ktorí možno chodia do 

práce a nemajú ani minútku oddychu iba pre seba, preto mám na vás špeciálnu prosbu. Dávam Vám menej úloh, 

ale chcem Vás poprosiť, aby ste i Vy pomáhali doma čo najviac. Nemyslite iba na seba a vžite sa aj do 

ostatných členov domácnosti. Myslím, že by ste mohli napríklad urobiť milé momenty pre svojich blízkych, 

napr. urobiť zo seba hlavného kafé majstra – teda iba Vy budete robiť dospelým kávičky – celú dobu!!! 

A v čase, keď napr. maminka pije kávu, vy sa postaráte o mladších súrodencov. Bolo by od vás pekné, keby ste 

sa tiež postarali o program vašich starých rodičov, napríklad im každý deň zatelefonovali, ako sa majú, či 

niečo nepotrebujú a pod. Už nie ste malé detičky, a preto verím, že všetko hravo zvládnete, že vy budete 

teraz oporou vašim rodičom tak, ako sú oni oporou vždy pre vás. Samozrejmosťou je aj zábava, tak 

s úsmevom  

        Vaša triedna  

 

Ročník:   šiesty 
Predmet:  slovenský jazyk a literatúra 
Vyučujúca:  PhDr. Annamarie Mikulová 
___________________________________________________________________________ 

LITERATÚRA 
 

24.3. 2020 utorok 
 
1. Opakovanie - zopakuj si učivo od nadpisu Báje. 
2. Práca s učebnicou – s. 76  Zdenka Laciková – Zakliata Kráľova hoľa 

-prečítaj si ukážku, 
-urob si záznam do zošita, 
Názov diela: 
Lit. druh: 
Lit. žáner: 
Lit. forma: 
Postavy: 
Porovnaj túto ukážku s ukážkou Tatranská Kikimora z minulého týždňa. Čo mali spoločné? V čom sa líšili? 

 
3. Práca v pracovnom zošite – Literatúra 

s. 42 cv. 1,2 
 s. 43 cv. 3,4,5 
 
26.3.2020 štvrtok 
 
1. Dobrovoľná úloha !!!!! (nie pre rodičov!!) 

Na výkres A4  urobiť  niečo podobné, čo sme robili s bájkami, teda vyberte si ľubovoľnú báj, ktorú 
zveršujete, dajte pozor! Musí byť vo veršoch a musí mať rýmy na konci veršov – to je podmienka. 
Samozrejme si výkres pekne ilustrujte. Tie najlepšie budú odmenené jednotkou.  

 
 

 



Obsah 

štvorca 

Obsah obdĺžnika 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 
 
23,25,27.3. 2020 pondelok, streda, piatok 
 

1. Skontroluj si tie zadania z minulého týždňa, ktoré som poslala do skupiny na Messenger. 
2. Napíš formou Ja-rozprávania  ROZPRÁVANIE, v ktorom spomenieš, napríklad ako prebiehajú tvoje dni, 

ako tráviš čas a s kým, ako pomáhaš rodičom s domácimi prácami a mladšími súrodencami. Čo ťa teší a či 
si sa doma naučil niečo nové, či si si dal nejaké predsavzatia, ktoré by si chcel v tomto čase naplniť 
a prípadne ako sa ti darí.  Ak Ti chýba niečo alebo niekto zo školy a života, bez obmedzení, napíš a pošli 
na mejl  annamarie.mikulova@gmail.com 

Teším sa   
 

Anglický jazyk 

Vyučujúca: PaedDr. Anna Godálová 

Pokračovať pracovným zošitom a pripraviť projekt - recept. 

Matematika 

Vyučujúca:  Mgr. Martina Vöpy 

Ahojte, decká! 

Dúfam, že sa máte dobre, že stíhate aj oddychovať a zároveň si nájdete čas aj na opakovanie učiva matematiky.  
Dnes vám prinášam nové učivo. Keďže ste si zopakovali premenu jednotiek dĺžky a obsahu a výpočet obvodu 
štvorca a obdĺžnika, pridáme si ešte výpočet obsahu štvorca a obdĺžnika. Toto si, prosím, zapíšte do zošitov: 
 

Obsah štvorca a obdĺžnika 

Obsah – označujeme S  
-  je veľkosť plochy, ktorú útvar zakrýva.  

 
Vyjadruje sa v štvorcových jednotkách (m2, dm2, cm2, hektár ...).  
Obsah  vypočítame tak, že vynásobíme dĺžky susedných strán. 
 

                                a                                                                    b 

 

              a                                                       a 

     S = a . a                        S = a . b 

Pri výpočte obsahu musia byť rozmery vždy vyjadrené  
v rovnakých jednotkách dĺžky. 
 
 

 

 

 

 

 



a=4 cm 

 

Vzorová úloha 1 

Vypočítajte obsah štvorca so stranou a= 4 cm. 

Zápis do zošita: 

štvorec 

a= 4 cm 

S=? cm2 

S= a . a 

S= 4 . 4 

S = 16 cm2 

 

Vzorová úloha 2 

Vypočítajte obsah obdĺžnika, kde a= 3 cm a b= 4,5 cm. 

Zápis do zošita: 

obdĺžnik 

a= 3 cm 

b= 4,5 cm 

S= ? cm2 

 

S = a . b 

S= 3 . 4,5 

S = 13,5 cm2 

 

Vzorová úloha 3 

Obsah obdĺžnika je 20 cm2. Aká dlhá je strana b, ak a= 5 cm? 

Zápis do zošita: 

obdĺžnik 

a= 5 cm 

S= 20 cm2 

b=? 

S=?  

S= ? 

a= 3 cm 

b= 4,5 cm 

S= 20 cm
2 

a= 5 cm 

b= ? cm 



 

S = a . b 

b = S : a 

b= 20 : 5 

b = 4 cm 

 

Podľa vzorových úloh riešte nasledujúce úlohy do zošita: 

1. Doplň tabuľku: 
 
 

 a b o S 

štvorec 20 cm x   

obdĺžnik 78 mm 10 mm   

obdĺžnik  11dm  99dm2 

štvorec  x 44 m  

 
 

2. Vypočítaj chýbajúci rozmer  v obdĺžniku, ak poznáš: 
a) S = 9,5 dm2 ; a = 2,5 dm 
b) S = 27,54 cm2 ; b = 3,4 cm 

c) S = 10,788 m2; a = 2,9 m 
d) S = 0,4914 km2; b = 0,91 km 

3. Vypočítaj obsah a obvod štvorca, ak poznáš dĺžku strany štvorca: 
a) a = 3,4 cm 
b) a = 7,85 m 

c) a = 6,2 dm 
d) a = 3,21 km 

4. Vypočítaj obsah  a obvod obdĺžnika, ak poznáš rozmery obdĺžnika: 
 

a) a = 9,8 cm; b = 7,2 cm 
b) a = 3,24 m; b = 1,28 m 
c) a = 12,5 dm; b = 3,24 dm 
d) a = 5,8 km; b = 9,25 km 

 

Dúfam, že to bez problémov zvládnete. 

Oddychujte, ale nezabúdajte aj na školu. Želám vám veľa zdravíčka a teším sa, kedy sa znova uvidíme. 

Majte sa pekne 



Fyzika 

Vyučujúca: Mgr. Zlata Pavlovičová 

1.praktická aktivita (pozn. aktivitu robíte len v prípade, ak ste ZDRAVÍ !!!) 

Úloha : Zisti vitálnu kapacitu pľúc Teba a členov Tvojej rodiny, vypočítaj priemernú hodnotu  
(aritmetický priemer). 

Pomôcky: zaváraninová fľaša s vrchnákom, odmerná nádoba (napr. kuchynská odmerka ),2  slamky, 
plastelína (vosk, lepiaca páska). 

Postup : 

1. Zhotov si model zariadenia na meranie vitálnej kapacity pľúc podľa návodu v učebnici – 
-Fyzika pre 6.ročník základnej školy  (A4)  str. 25 

2. Do zaváraninovej fľaše ( na obr. ) nalej 600 ml farebnej kvapaliny (napr. nesladeného čaju). 
3. Hlboko  sa nadýchni a vydýchni cez slamku ponorenú do kvapaliny vo fľaši . 
4. Vytlačenú vodu druhou slamkou  zachytiť do odmernej nádoby. 
5. Odmeraj   množstvo vytlačenej kvapaliny v odmernej nádobe. 
6. Objem  vytlačenej kvapaliny zaznamenaj do pripravenej tabuľky v zošite . 
7. Podľa tabuľky budeme v škole zhotovovať graf (pozn. žiaci 6.A si môžu graf zhotoviť doma).  

 

    

Tabuľka : 

Meno     

Objem ( ml)     

Pozn . Ak je členov vašej rodiny  menej ako 4, môžu členovia rodiny meranie  opakovať. Ak je Vás viac 
ako 4, urob viac meraní a tabuľku prispôsob podľa počtu členov rodiny. Najmenej však musia byť  

4 merania. 

2. Zopakuj si premeny jednotiek  v nasledovných úlohách (zapíš do zošita): 

a) 36kg =                      g =                       mg =                   t                          

b) 125dm3 =                          ml=                      cm3 =                               l =                            hl=                m3 

c)  0,05 km =                 m =                     dm =                  cm =                          ml                        

 

 

 



 

Geografia 

Vyučujúca: Mgr. Eva Maková 

Zakaukazské štáty – PDF súbor  nájdete na Alf 

 

Biológia 

Vyučujúca: Mgr. Johanka Fabová 

 

VNÚTORNÉ PARAZITY – PLOSKAVCE A HLÍSTOVCE 

Ploskavce  

Pásomnica  

 v tenkom čreve človeka 

 Hlavičkou s prísavkami sa prichytí na stenu čreva a postupne jej dorastajú články 

 Obojpohlavná 

 Potravu prijíma celým povrchom tela 

 Vajíčka sa dostanú potravou do tela ošípaných alebo hovädzieho dobytka. Vytvorí sa larva, 
ktorá sa dostane do svalov. Z nej vznikne uhor. Pri nedostatočnej tepelnej úprave mäsa sa 
nám môže dostať do tela. 

 

Hlístovce 

Hlísta detská 

 Parazituje v tenkom čreve človeka 

 Má ústny a análny otvor 

 Oddelené pohlavie 

 Samček sa líši od samičky = pohlavná dvojtvarosť 
Mrľa ľudská 

 Parazituje v hrubom čreve človeka 

 Oddelené pohlavie 

 Vajíčka spôsobujú svrbenie v oblasti konečníka 
 

Vytvor plagát so základnými hygienickými pravidlami 

Zisti informácie o možnostiach prevencie pred cudzokrajnými vnútornými parazitmi 



Dejepis 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
 

Kresťanstvo v Rímskej ríši 

Učebnica str. 52-55 

Práca s textom v učebnici – čítanie s porozumením, zápis do zošita a doplniť základné pojmy a 

súvislosti, každý stručne v dvoch-troch riadkoch. 

Biblia a jej delenie, čo obsahuje Starý zákon – ….., Nový zákon – ….. ( za pomlčkou je potrebné z 

učebnice doplniť ). 

Prvé židovské kmene na Blízkom východe, potom sa odsťahovali do Egypta, z ktorého utiekli. Vytvorili 

si vlastný štát, kráľ Dávid a potom jeho syn Šalamún. Podľa ich viery sa narodí Mesiáš, ktorého im 

zašle Boh. 

Učenie Ježiša – 

Jeho usmrtenie –  

Pokračovanie učenia Ježiša –  

Prenasledovanie kresťanov –  

Kresťanstvo a rímski cisári, Konštantín –  

Teodosius –  

Ďalší vplyv kresťanstva –  

 

Technika 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
 
Prístroje a zariadenia v domácnosti 

Učebnica Technika pre 5.-9. ročník ZŠ str. 145-150 – informatívne základné veci s hrubou tlačou. 

 

Občianska náuka 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
 

Významné osobnosti mesta a okresu Topoľčany ( aj historické ) 

Súčasné vedenie mesta Topoľčany – ,významné osobnosti zo športu – hlavne ľadového hokeja a 
futbalu – reprezentanti ČSSR 

 

Hudobná výchova 

Vyučujúca: Mgr. Janka Chvojková 

Zaspievajte si  

 



Telesná výchova 

Vyučujúca: Mgr. Ľubica Balážiová 

Pokyny k predmetu Telesná a športová výchova: 

Pohyb na čerstvom vzduchu je nevyhnutný aj v čase karanténnych opatrení. Odborníci odporúčajú 
prechádzku v lese, beh v prírode, bicyklovanie, poprípade prácu na dvore alebo v záhrade. 
Samozrejme, počas všetkých aktivít je potrebné prísne dodržiavať aktuálne platné nariadenia na 
celoštátnej , ako i obecnej úrovni. Uvedené aktivity vykonávajte po konzultácii s rodičmi buď 
samostatne alebo výlučne s členmi vašej domácnosti.  

V nasledujúcich dňoch budú na tejto podstránke postupne pribúdať linky na videá alebo články, ktoré 
svojím obsahom korešpondujú s osnovami učiva ZŠ. Budú zamerané na zdravý životný štýl a ukážky 
techník jednotlivých športov. Dobrý tip počas víkendu pripravte rodičom chutné a zdravé raňajky. 

Raňajky (zdravé) sú základ dňa :)  

https://www.youtube.com/watch?v=GuorhXYM-30 

Príprava na hádzanú 

https://www.youtube.com/watch?v=XjKWoz_-Ee8 

 

Výtvarná výchova 

Vyučujúca: Ing. Dana Kopencová 

Vyrobiť veľkonočnú pohľadnicu. 

Formát výkresu A4, zložiť na polovicu. (môže byť aj farebný výkres) 

Technika - mozaika + dokresliť fixkami, pastelkami.   (pestré jarné farby !!!!!!) 

Motív - veľkonočný - maľované vajíčka, kuriatka, kvietky, trávička, zajačik..... 

Práca na dve hodiny. 

 

Náboženská výchova  

Vyučujúci: Mgr. Erik Zmetek 

Ostáva pokyn modliť sa modlitbu z minulého týždňa  

 Etická výchova 

Vyučujúca:  Ing. Dana Kopencová 

Milé detičky, keďže sa blíži deň učiteľov, chcem vás poprosiť, aby ste vyrobili  obrázok pre vašu 

obľúbenú pani učiteľku, pána učiteľa. 

Technika je ľubovoľná a postačí vám polovica A4 výkresu. 

Môžete si tvar vymyslieť a napíšte prosím vás aj poďakovanie  pani učiteľke, pánu učiteľovi. To 

poďakovanie môže byť aj formou básničky. 

Vložte do toho svoje srdiečko. 

Prajem vám krásne tvorenie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GuorhXYM-30
https://www.youtube.com/watch?v=XjKWoz_-Ee8

