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Ahojte, milí moji, 

veľmi pekne Vám ďakujem, že sa snažíte a posielate mi úlohy, veľmi sa z toho teším. Na tento týždeň 

som Vám pripravila niečo z toho, čo sme sa dohodli na hodine. Poznámky, ktoré si napíšete alebo 

nalepíte do zošita sa nemusíte učiť, len to už budeme mať pripravené a v septembri si už len 

vysvetlíme učivo a budeme mať viac času na precvičovanie. Čo sa týka on-line hodín, budem Vám 

písať, kedy budeme mať, pretože musím ísť aj do práce a neviem, ako to budem stíhať. Všetko mi aj 

naďalej posielajte na mikulova.annamarie@gmail.com Vaša učka Annamarie  

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

1. RIEŠENIE ÚLOH Z MINULÉHO TÝŽDŇA 

 

Zameranie:  Podstatné mená – mužský rod, prídavné mená 

ovčiarske psy, prepychové hotely, telefónne drôty, kvety v pohári, slony a levy, dátumy  v počítači, 

sťahovavé vtáky, o strýkovi Mirovi, túlavé psy, so spolužiakmi a priateľmi, na vyhranom turnaji, zruční 

tesári, výskajúci  chlapci, o spisovateľovi Jánovi  Bottovi, súťaživí futbalisti, kreatívni kresliči, 

odvážnych hasičov, pre hladných hostí, s cudzími ľuďmi, múdri dedovia, boli bystrí ako pstruhy, všetci 

výhercovia, o smutných  mládencoch. 

 

PRACOVNÝ LIST   Bacil Smiechu – Daniel Hevier 

 

Chytil som kdesi  čudný bacil - DUB  a   chytiť –ty by si bol chytil 

Celkom sa teším že sem ráčil   a   vy by ste ho boli chytili 

Necítim nechuť kričím sláva   b ZDRUŽENÝ 

Záchvaty  smiechu vyvoláva   b RÝM 

 

S bacilom smiechu sa tak dobre žije  c 

tu nepomôžu ani injekcie   c 

S bacilom  smiechu sa tak dobre kráča  d 

Možno vám vojde do ňucháča   d 

 

S bacilom smiechu sa tak dobre žije  c 

Mám veľkú radosť z tejto infekcie  c 

S bacilom smiechu ráno ľahko vstávaš  d 

Možno že čaká za rohom aj na vás  d 
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Jazyková zložka:  Pravopisná doplňovačka  

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

Na naroden_n_  som dostal krásn_ darček, po ktorom som dávno túž_l. Najskôr som sfúkol sviečk_.  

Potom m_ otec povedal:  Zakr_ si oči, počítaj do päť  a potom sa obzr_ !  Za mnou stál ps_k. Dal som 

mu meno Ben. Má veľa ps_ch zv_kov. Labkam_ sa zv_kne dot_kať  sestr_nej  skr_nk_ . Nieked_ je pri 

naháňačke so mnou a bratom najr_chlejš_ . Rád v_skakuje do v_šk_ . Na babk_nu  mačku často cer_ 

zub_ . Veril_ b_  ste, že je to môj najlepš_ kamarát? Bez neho b_  m_  bolo určite veľm_ smutno.  

……………………………………………………………………………………. 

Skladba ( Syntax )  -  poznámky do zošita /môžeš si nalepiť/ 

- je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá spájaním slov vo vete, vetnými členmi, tvorením 

viet a súvetí, 

- skúma a opisuje,  ako sa zo slov skladajú vety a z viet súvetia, 

- spolu s tvaroslovím (morfológiou) tvorí hlavnú časť gramatiky nášho jazyka . 

V jazyku vyjadrujeme svoje myšlienky vetami. Veta je gramaticky a významovo usporiadaná skupina 

slov, ktorá vyjadruje ucelenú myšlienku.  

Vetné členy  

Veta sa skladá z vetných členov. Vetný člen je také slovo vete, ktoré vstupuje do vzťahu s iným 

slovom vo vete a vytvára s ním sklad ( syntagmu). Sklad môžu tvoriť len plnovýznamové slová. 

Neplnovýznamové slová ( preložky, spojky, častice, citoslovcia) nemôžu byť vetným členom, majú 

však význam pre celkový zmysel vety.  

Vetný člen môže byť holý, rozvitý a viacnásobný.  

holý vetný člen – mama  

rozvitý vetný člen – láskavá mama  

viacnásobný vetný člen – mama a otec 

Vetné členy rozdeľujeme na hlavné a vedľajšie:  

- hlavné (základné) sú:  podmet a prísudok → tvoria gramatické jadro vety, (prisudzovací skad) 

- vedľajšie sú: prívlastok, predmet, príslovkové  určenie, prístavok, doplnok . 

 

Podmet  

– hlavný vetný člen (vo vete sa označuje číslom 2), pýtame sa naň otázkou kto? čo? 

- slovo, ktoré pomenúva toho, kto vykonáva nejakú činnosť alebo má nejakú vlastnosť, 

- najčastejšie býva vyjadrený podstatným menom alebo zámenom v nominatíve 

- v slovenčine podmet nemusí byť vždy vyjadrený osobitným slovom, vieme si ho domyslieť  

z významu ostatných viet v texte. 

Podmet, ktorý nie je vyjadrený osobitným slovom, sa nazýva nevyjadrený  (zamlčaný) 

Príklad: Mama pripravila chutné raňajky.  Kto pripravil raňajky? Mama – podmet vyjadrený 

podstatným menom v nominatíve.  

(Ona) Odišla do práce. Kto odišiel do práce? Ona – podmet je nevyjadrený.  

 

 



LITERATÚRA     

Prečítajte si ukážku Oči plné oblohy v učebnici na strane 96 a napíšte si do zošita poznámky. 

 Jaroslav Rezník  

- básnik, prozaik, prekladateľ, publicista  

- narodil sa v Ružomberku 

- navštevoval Gymnázium v Ružomberku, študoval v Pedagogickom inštitúte v Martine   

slovenský jazyk a ruský jazyk,  

- žije a tvorí v Bratislave 

- prekladá z češtiny a z ruštiny 

- píše poéziu, drámu, literatúru pre deti a mládež, scenáre 

Tvorba 

- pre deti napísal:   

Zvieratká píšu deťom, Rozprávky o mladuškovi, Ježko v kvetináči, Kika spáva v paprike, Oči 

plné oblohy, Janko Hraško. Ako to naozaj bolo, Literárne hádanky. 

OČI PLNÉ OBLOHY 

- obrazy zo života M.R.  Štefánika 

- kniha poviedok s podtitulom Obrázky z detstva M. R. Štefánika, v ktorej autor spracúva 

detstvo významnej slovenskej osobnosti vedy a politiky (obsahuje 12 poviedok) 

- kniha Oči plné oblohy dáva čitateľom priestor na vlastné skúmanie osobnosti M. R. Štefánika, 

ktorá bola formovaná práve v jeho detstve a období dospievania, 

-  odhaľuje korene vzniku Štefánikovho neskoršieho záujmu o letectvo, hvezdárstvo, 

meteorológiu a jeho sklony k bádaniu 

- dej je umiestnený do Košarísk – obec pri Starej Turej, Myjava, kde Milanov otec pôsobí ako 

evanjelický farár, dielo je založené na historických faktoch, opisuje svet mladého Štefánika 

- oporou sú mu rodičia – otec aj matka, prvá slovenská herečka 

- Štefánik vyrastal v úplnej a šťastnej rodine, čo sa odrazilo aj na jeho neskorších postojoch a 

zásadách  aj na láske k našej vlasti. 

Vyhľadajte na internete informácie o M.R. Štefánikovi. Napíšte si ich do zošita. 

Z PZ Hravá literatúra vypracujte  s. 51.      Pekný týždeň!  

 

 
Biológia 

Vyučujúca: Mgr. Johanka Fabová 

Ahojte šiestaci!  

Na edupage vám posielam prezentáciu. Poprosím vás, aby ste mi poslali vypracované úlohy 

z minulých týždňov na môj mail johankafabova@gmail.com .  
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Anglický jazyk 

Vyučujúca:  PaedDr. Anna Godálová 

 

Žiaci, ďakujem za úlohy a projekty, kto ešte neposlal, môže tak urobiť v najbližšom  čase, je to súčasť 

vášho hodnotenia. 

Zadanie: 

Napísať krátky písomný prejav k téme Deň detí 

Môžete použiť akýkoľvek gramatický čas. 

Pomocný materiál: 

Ako tráviš tento deň?     Aké aktivity máš pripravené? 

Čo by si zmenil?     Ako by si si to predstavoval?   

Min. rozsah - 8 viet 

 

Dejepis 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 

 

Učivo Franská ríša – výrazná redukcia učiva str. 71-74 

Bitka pri Vogastisburgu /kto proti komu, výsledok bitky/ –  

Osobnosť panovníka Karola Veľkého –  

Ktoré dva významné štáty sa postupne vytvorili z Franskej ríše –  

Na mail mi posielať len termínovane vyžiadané práce – pracovné listy a projekty, neposielať 

vypracované bežné učivo a neposielať samotestovacie úlohy. 

 

Občianska náuka 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 

 

Učivo Moja vlasť v učebnici str. 58-59, vydanie 2018  Rodina Slovákov je hrdá na svoju vlasť 

Ktoré sú základné znaky národa a ku každému napísať aspoň jednu vetu z pohľadu slovenského 

národa.  

Na mail mi posielať len termínovane vyžiadané práce – pracovné listy a projekty, neposielať 

vypracované bežné učivo a neposielať samotestovacie úlohy. 

 

Fyzika 

Vyučujúca: Mgr. Zlata Pavlovičová 

 

          1.  Prezentácia  na tému: „Vplyv teploty na hustotu“  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) 

 Informácie, pokusy, ktoré sú  uvedené v prezentácii, sú pre vás pomôckou na 

vypracovanie pracovného listu !!! 

         2.  Na portáli ALF je uverejnený aj pracovný list pod rovnakým názvom:  „Vplyv teploty 

             na hustotu“ . V pracovnom liste sú 3 úlohy, ktorých riešenia zdokumentujte a pošlite  

            na môj email : zlatapavlovicova@gmail.com  
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Geografia 

Vyučujúca: Mgr. Eva Maková 

 

Mongolsko 

/pracujte s atlasom a internetom,  pracovný list mi pošlite na mail eva.makova@gmail.com / 

 

Hlavné mesto............................ 

Hraničí so štátmi: 

Južnú hranicu tvorí púšť _ _ _ _ . V krajine sa nachádza pohorie A _ _ _ _.  

Mongolsko je krajina stepí. Vysvetli, čo je to step. 

 

 

V Mongolsku žijú ľudia kočovným spôsobom. Voláme ich N_ _ _ _ _ . 

Žijú v stanoch, ktoré voláme J _ _ _ _.  

/ pozrite si ich na internete, stojí to za to/  

 Na stepiach chovajú hovädzí dobytok a kone.  

 Festival Orlích lovcov – vysvetli, čo to je. 

  

Matematika 

Vyučujúca:  Mgr. Martina Vöpy 

 

Moji milí šiestaci, 

Po minulotýždňovom skladaní tangramu, ktoré ste zvládli veľmi pekne, vám posielam zopár príkladov 

na opakovanie desatinných čísel. Určite to všetci bez problému zvládnete. Nezabudnite mi vyriešené 

úlohy do piatku poslať.  Majte sa krásne, želám vám týždeň plný krásnych dní.   MV 

 

1. Usporiadaj od najmenšieho po najväčšie tieto desatinné čísla:  

 478,94;  47,894;   47,89;   47,809;   47,8 

 

2. Porovnaj dané čísla pomocou znakov: ,,                                

 256,45         256,452 

0,0568         0,056                                                                

 0,6               0,6504 

68,9            68,89     

 

3. Zaokrúhli na :  a )stotiny        b)desatiny 

 45,568;   0,003;  7,99;   0,076;   89,999 

4. Vypočítaj:  55,4+4,875=      589,28+42,8= 

                         257,3+239,79=      272,055+86,78                                   

                         75593,58+79,006= 


