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Ahojte, milí moji, 

verím, že ste zdraví a spokojní, že ste si už našli systém práce, pretože to je jedna 

z najdôležitejších vecí, aby ste všetko pekne zvládali. Keďže sme mali minulý týždeň na hodine 

hosťa, nedostali sme sa k niektorým záležitostiam, a tak Vám posielam riešenie pracovného 

listu zo slovenčiny. Budeme si ho kontrolovať  počas hodiny v stredu a štvrtok na ZOOM. Čas, 

ID a heslo ako vždy. Pozdravujem rodinku a prajem Vám veľa zdravíčka  

         Vaša učka Annamarie  

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

1. POZNÁMKY  

K pravopisu slovies, prísloviek, citosloviec  - poznámky boli poskytnuté v minulých týždňoch, prosím 

zopakovať  a precvičiť si v nasledujúcich cvičeniach. 

2. CVIČENIA 

Práca s textom – zameranie – pravopis po ch, podstatné mená vzor dub, slovesá, a i. 

Doplň i,í,y,ý: 

V ch_ži  v  ch_trákove  b_val_   ch_rne   strach_   .  ___________________ 

Bol_   to  buch_   aj   šuch__ aj  postrach_.     ___________________ 

Uš_   ako   lopúch__,   jedl_    osúch_    aj   pampúch_ .___________________   

Okolo nich   sa   š_r_l_   pach_   a   zápach_.     ___________________ 

Ich   pelech_   tvor_l_   plech_   a   sem-tam   mach_.   ___________________ 

Hral__   šach_   (o prach_),  strieľal_   hrach_,   naháňal_   plch_   a    lúskal_   

orech__.         ___________________ 

Mal_    svoje   vrtoch_,   ale   v   strašen_    dosahoval_    úspech_.  __________ 

Bol_   to   ch_rn_    ch_tráci!    ___________________ 

 Úlohy k textu: 

 

1. Odpovedz na otázky  

 1/ Aké písmeno si nahradil po každom CH?_________ 

 2/ Kto býval v chyži v chytrákove?  _________________________________ 

 3/ Čo jedli chýrne strachy?  _________________________________ 

 4/ Z čoho boli tvorené ich pelechy? _________________________________ 

 5/ Ako sa hrali?    _________________________________ 

 6/ V čom dosahovali úspechy?  _________________________________ 



2. Napíš kódy viet: 1- podstatné meno, 2-prídavné meno, 3-zámeno, 4-číslovka, 5-sloveso, 6-

príslovka, 7- predložka, 8-spojka, 9-častica, 10-citoslovce. 

3. Vypíš z textu: 

a) Podstatné mená a urč všetko, čo o nich vieš, 

b) Prídavné mená a urč rod, vzor, druh a stupeň, 

c) Slovesá a urč gramatické kategórie a spôsob, 

d) Príslovky a urč, či sú prvotné alebo druhotné, 

e) Vyznačené slová v texte nahraď vhodnými citoslovcami. 

 

4. Kreatívna úloha 

Vymysli postavám v texte mená a napíš krátky rozhovor, ktorý bude súvisieť s tým, ako a kde 

žijú, čo práve robia, jedia, či by chceli niekam ísť  a podobne. Môžeš to urobiť aj formou komixu 

na výkres, pričom ich nakreslíš a v bublinách budú ich výpovede. Najlepšiu úlohu si ukážeme a vo 

štvrtok s ňou budeme ďalej pracovať na hodine.  

  
PL č. 2 
 
UČITEĽKA POVEDALA ŽE SOM TRÚBA JERICHOVA (text piesne) 

 

 

Učiteľka povedala: *    1. Vyznačené slová nahraď citoslovcom *(bla bla) 

„Ty si trúba Jerichova!“    2. Prepíš text tak, aby bola vyznačená priama reč 

Nechcem sa jej do toho pliesť 

takto ma však nevychová 

 

Učiteľka vyhlásila 

že som hlúpa ako doga 

Takto ale môže stratiť 

dobré meno pedagóga  
 

Prečo volá hygienikov 

žeriavnikov požiarnikov 

Možno to u učiteliek 

býva takým zvykom 

 

 

Učiteľka zajačala 

Bubáková ja sa zbláznim! 

A dodala ešte čosi 

že sa nevie dočkať prázdnin 

 

Učiteľka zakvílila 

že sa teší na penziu 

Neviem veď má iba tridsať 

Asi učiť nebaví ju 

 

Učiteľka frfotala 

ešte veľa čudných rečí 

Ale ja ju nepočúvam 

veď sa vraví TICHO LIEČI 

      Pozn. Oba texty sú od Vášho kámoša Heviho  

 

 

 



Riešenie pracovného listu 

1. Doplň i,í,y,ý           

Keď sa chlapci ráno dosýta najedli, ozlomkrky vybehli von. Bolo pekne teplo, mohli sa dosýta hrať, naháňať, 

klbčiť. Vľavo tiekol potok, vzadu za lúkou začínal les. Dakedy tu chlapci hrajú futbal, no dnes sa pobrali 

chytať ryby. Mlčky a trpezlivo čakali, či niečo chytia. Predobedom sa mohli pochváliť pekným úlovkom. Hrdo 

a spokojne sa pobrali domov, aby im mama pripravila chutný obed. 

2. Vypíš z textu príslovky         

dosýta, ozlomkrky, pekne, teplo, dosýta, vľavo, vzadu, dakedy, dnes, mlčky, trpezlivo, predobedom, hrdo, 

spokojne 

3. Vytrieď do tabuľky . Označ v tabuľke príslovky, ktoré stupňujeme.  

Príslovky odvodené z prídavného mena Príslovky, ktoré vznikli zo spojenia podstatného 
mena s predložkou alebo slovesa 

pekne, teplo, trpezlivo, Hrdo, spokojne Dosýta, ozlomkrky, dosýta, Vľavo, vzadu, Dakedy, 
dnes, Mlčky, Predobedom,  

 

4. Z prídavného mena utvor príslovku               

vysoký -  vysoko, spravodlivý – spravodlivo,  ležatý – ležato, okatý – okato, svieži -  sviežo, naivný – naivne, 

zodpovedný – zodpovedne, farebný - farebne 

5. Doplň do textu príslovky alebo predložky s podstatným menom      

(na vlas, navlas, z časti, sčasti, z pamäti, spamäti, vtom, v tom, na bok, nabok) 

Sestry boli navlas rovnaké. Učebnicu odložila nabok. Len sčasti som porozumel tomu textu. Odriekala celú 

modlitbu spamäti. Upozornili ju na vlas v polievke. V tom momente sa zablyslo. Na bok si prikladal chladivé 

obklady. Lovil z pamäti  útržky básne.  Z časti vŕbového prúta vystružlikal píšťalku. Vtom vyskočil z postele. 

6. Doplň s alebo z do prísloviek:         

spočiatku, zvysoka, zrána, spod, spamäti, spoza, zhlboka, zhruba, zblízka, zľahka,  

7. Utvor antonymá k príslovkám:        

ďaleko blízko, zhora zdola, zrána zvečera, nahlas potichu, plytko hlboko. 

8. Zo slovies utvor citoslovcia         

Jojkať joj, búchať bum, čľupnúť čľup, havkať hav-hav, kukať - kukuk 

9. Doplň vhodné citoslovcia (mňau, jaj, hijó, cŕŕ, hop, cha-cha-cha, fidli-fidli)  

Jaj, prišla som neskoro. Cŕŕ,  zazvonil budík. Mňau, ozvala sa mačka. A on hop na strom. Hijó, môj koníček! 

Fidli-fidli, na husličky. Cha-cha-cha, zasmiali sa všetci. 

10. Slovesá vo vetách nahraď citoslovcami.       

Milan ráno vyskočil hop z postele. Vyštartoval vŕŕ dolu kopcom na bicykli. Vtom sa zlomil prásk konár pod 

Mišom a to chlapča šuchlo šuch na zem ako vrece zemiakov. Susedkina Adelka si poskakovala hop-hop po 

ceste, pozrela kukuk sa tým smerom, zrazu padla bác a hneď sa rozplakala áu. 



11. Vytrieď citoslovcia          

vlastné zvukomalebné bŕŕ, prásk, cupi-lupi, júj, au, hav-

hav, fúúúj, fijúúú, hm, kvá-kvá, 

brnk, krá, och, bác,  

áu, hm, júj, och, fúúúj, bŕŕ, brnk,  prásk, cupi-lupi, fijú, fijú, krá, bác, 
kvá-kvá, hav-hav 

 

12.  Doplň interpunkčné znamienka       

Kamarátka zvolala: „ Kedy sa opäť stretneme?“  

„Najedz sa poriadne,“ vravieva babka. 

„Deti,“ ohlásila sa mama, „čo budem dnes variť?“  

„Doteraz som sa učila.“ zareagovala som.  

 

 

LITERATÚRA 

Učebnica s. 101  

Do zošita si napíš definíciu POVIEDKA. 

Katarína Gillerová – Môj mladší brat a ja 

Prečítať ukážku, urobiť si záznam a osnovu v 5 bodoch. 

Vypíš z textu 3 vety s priamou rečou a správne ich vyznač. – môžeš do zošita zo slovenčiny. 

Pracovný zošit – Hravá literatúra 

s.52 celá 

 

Anglický jazyk 

Vyučujúca:  PaedDr. Anna Godálová 

 

Milí žiaci, pokračujte učebnicou str. 64 The Weather in Britain. 

Prečítajte si text a vyriešte úlohy k textu.  

Rovnako pokračujte aj s pracovným zošitom.  

Vyriešené úlohy môžete posielať na môj mail - ata.vitalis@gmail.com  
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Matematika 

Vyučujúca:  Mgr. Martina Vöpy 

 

Ahojte, moji milí šiestaci. 

Dúfam, že sa máte dobre a že ste zdraví a usmiati.  

Trochu ma mrzí, že ste sa doteraz vôbec neozvali, čo buď znamená, že buď všetko bez problémov zvládate 

(čo by ma tešilo) alebo vám vôbec nechýbam. 

Rozhodla som sa preto, že tento týždeň budem od vás chcieť aj spätnú väzbu. Tento malý testík vyriešte 

a poprosím vás, aby ste mi riešenie odfotili a buď vy alebo vaši rodičia  fotku poslali na môj mail 

martinavopy@gmail.com. Nezabudnite na celý postup riešenia, dávajte pozor na správne jednotky 

a odpovede. 

Termín odoslania bude piatok, 1. mája. 

Želám vám krásny týždeň. 

 

1.  Premeň na uvedené jednotky: 

       a)      15,65 m
2 
=                dm

2                                       
b)  12 768 mm

2
 =           cm

2                              
 

         
 c)     0, 659 ha =                a                                d)  83 cm

2
 =                  m

2      

       e)   
   
4200m

2
 =                  km

2
                            f)  333 a  =                    m

2 

2.  Vypočítaj obvod a obsah štvorca so stranou a = 7dm. 

 

 

 

 

 

3.    Vypočítaj obvod a obsah obdĺžnika so stranami a = 5cm a b = 3,5cm. 
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4.   Akú dĺžku má strana obdĺžnika, ktorého obsah je 80m2 a druhá strana má 150 dm? 

 

 

 

 

 

 

5. Vypočítaj obsah štvorca, ktorého obvod je 36 dm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. V parku je záhon tvaru obdĺžnika s rozmermi 4,2m a 1,5m. Koľko kríkov ruží vysadíme na  

     záhon, ak na jeden krík treba 20 dm2 ?                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Aký je obvod a obsah útvaru na obrázku, ak strana štvorčeka je 1 cm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Vypočítaj obvod a obsah zloženého útvaru na obrázku, rozmery sú v metroch. /pomôcka: pre výpočet 

obsahu si obrázok rozdeľte na 2 útvary/ 

 

 

 

 

 

 

                                 18 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

25 

16 

8 



B skupina      KP – Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika      6. roč. 

 

 

Meno a priezvisko:.................................                                  Hodnotenie:.................. 

 

1.  Premeň na uvedené jednotky : 

 

       a)     0,65 m
2 
=                dm

2                                                
b)   768 mm

2
 =           cm

2                              
 

         
 c)     2,59 ha =                  a                                  d)   3 583 cm

2
 =                  m

2      

       e)   
   
2 700 m

2
 =                  km

2
                           f)    2,72  a  =                    m

2 

2.  Vypočítaj obvod a obsah štvorca so stranou a = 8m 

 

 

 

 

3. Vypočítaj obvod a obsah obdĺžnika so stranami a = 4cm a b = 2,5cm. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Akú dĺžku má strana štvorca, ktorého obsah je 49 dm2 ? 

 

 

 

 

 

5.Vypočítaj obsah obdĺžnika, ktorého obvod je 35 cm a dĺžka jednej strany je 14 cm. 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Záhradu tvaru štvorca so stranou 16,2 m máme zasiať trávou. Koľko kg trávového semena  

    potrebujeme, ak na 1m2 treba 25 g ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aký je obvod a obsah útvaru na obrázku, ak strana štvorčeka je 1 cm? 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.  Vypočítaj obvod a obsah zloženého útvaru na obrázku, rozmery sú v metroch. 

 

                                               32                                            

                                     

 

   

                 9 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Biológia 
Vyučujúca: Mgr. Johanka Fabová 
 
 

ČLÁNKONOŽCE 

Článkonožce = bezstavovce, článkované telo a končatiny. 

1/ Pavúkovce = článkonožce, 4 páry nôh, hlavohruď a bruško, hmatadlá.  

 

Križiak obyčajný 

 mimotelové trávenie = korisť chytí do siete, omráči alebo usmrtí jedom, zabalí do pavučiny 

a vstrekne do nej tráviace šťavy, rozložený obsah vycicia  

 dýcha pľúcnymi vakmi 

 otvorená obehová sústava 

 rebríčková nervová sústava 

 oddelené pohlavie – priamy vývin 

 

 

 

18 

8 



Geografia 

Vyučujúca: Mgr. Eva Maková 

Juhovýchodná Ázia  

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) ( Informácie uvedené v prezentácii  si prečítajte a môžete si ich prepísať ako 

poznámky do zošita - heslovite.)  Kto má prezentáciu k danej téme,  pošlite na mail eva.makova@gmail.com 

Zároveň mi pošlite predchádzajúce pracovné listy. 

Juhovýchodná Ázia /poznámky do zošita- sú aj na prezentácii, môžete si to aj prilepiť/ 

11 rôznorodých štátov 

Pevninská časť – Malajský polostrov a Zadná India 

      Mjanmarsko – Nepjuto, Thajsko – Bangkok, Laos,  

      Kambodža, Vietnam – Hanoj, Malajzia – Kuala Lumpur 

Ostrovná časť – Veľké a Malé Sundy,... 

      Indonézia – Jakarta, Singapur – Singapur, Filipíny – Manila,  

      Brunej, Východný Timor 

Poloha: Indický o., Tichý o., Juhočínske more 

Príroda: mnohé ostrovy sú sopečné – prírodné katastrofy: zemetrasenia, cunami;      rieka Mekong, jazero 

Tonlé Sab 

Podnebie: ostrovná časť – tropické vlhké (ďaždový prales) 

                       pevninská časť - monzúny 

Obyvatelia: 16. st. – Európska kolonizácia – nezávislosť až po 2. svetovej vojne, boje o nezávislosť, vojna vo 

Vietname 

 Náboženstvo: Islam – Indonézia ( najľudnatejší moslimský štát sveta), Malajzia, Brunej, Singapur 

                            Kresťanstvo – Filipíny, Vých. Timor 

                            Budhizmus – Mjanmarsko, Thajsko, Kambodža 

                            Bez vyznania – Vietnam, Laos 

Mestá: Manila, Jakarta, Singapur, Nepjito, Hočiminovo Mesto (bývalý Saigon – Vietnam), Hanoj, Bangkok, 

Kuala Lumpur 

Hospodárstvo: bohaté štáty (Brunej, Singapur), chudobé štáty (Kambodža, Laos) 

Poľnohosp.: ryža, tropické ovocie, palma olejná, kaučuk 

Ťažba ropy – Brunej, Indonézia 

Cestovný ruch: Thajsko, Bali, Angkor Wat (Kambodža), Borobudur (Indonézia), Zátoka vo Vietname, Zátoka v 

Thajsku, ... 

mailto:eva.makova@gmail.com


Fyzika 

Vyučujúca: Mgr. Zlata Pavlovičová 

          1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému : „ Hustota kvapalín“, 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) 

 nové Informácie uvedené v prezentácii sú zároveň poznámky,  ktoré si môžete 

prepísať do zošita 

  súčasťou prezentácie  sú aj videá a postupy pokusov, ktoré si môžete doma urobiť  

  DÚ : vlastnosti a použitie nafty  mi môžete poslať  na email : 

zlatapavlovicova@gmail.com  

         2.  Z učebnice Fyzika pre 6.ročník základnej školy  A 4 vyriešte :  str. 87 /úloha č. 2 

Skontrolujte si !    

Riešenia úloh z týždňa od 6.4.2020 do 17.4.2020 : 

1. a) str. 87 /úloha č.1   

Kvapaliny Hustota (g/cm3) Hustota (kg/m3) 

nafta 0,85 850 

benzín 0,75 750 

morská voda 1,02 1 020 

ortuť 13,6 13 600 

  

              b) str. 87 / úloha č. 4  - ak si vyrobil/vyrobila hustomer, môžeš mi poslať 

                             jeho fotku  

2. Tabuľku s nameranými hodnotami hustoty rôznych kvapalín, môžeš odfotiť a poslať 

3. Ak  si vyrobil domácu plastelínu , môžeš poslať foto Tvojho výrobku z nej. 

     Všetko posielajte na email : zlatapavlovicova@gmail.com  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com
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Dejepis 
Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
 
 
Roky v storočiach – trochu zábavné samotestovacie úlohy 

 

1. Z ktorej polovice ktorého storočia je rok 111? 

a) z prvej polovice 1. storočia 

b) z druhej polovice 2. storočia 

c) z prvej polovice 2. storočia 

d) z druhej polovice 2. storočia 

2. Z ktorej polovice ktorého storočia je rok 999? 

a) z prvej polovice 9. storočia 

b) z druhej polovice 9. storočia 

c) z prvej polovice 10. storočia 

d) z druhej polovice 10. storočia 

3. Ktorý rok je z prvej polovice 4. storočia? 

a) 444 

b) 476  

c) 333  

d) 376 

4. Ktorým rokom sa začalo 2. tisícročie? 

a) 999 

b) 1000 

c) 1001 

d) 1101 

5. Ktorý rok bol posledný v 2. tisícročí? 

a) 1999 

b) 2000 

c) 2001 

d) 2010 

6. Ktorý rok je z prvej polovice 15. storočia? 

a) 1550 

b) 1549 

c) 1450 

d) 1451 

7. Ktorý rok je z 11. storočia? 

a) 111 

b) 1111 



c) 1011 

d) 1211 

8. Ktorý rok s dvomi číslami 9 je z 19. storočia?  

a) 1899 

b) 1919 

c) 1991 

d) 1799 

9. Ktorý rok ukončuje štyri desiatky 13. storočia? 

a) 1239 

b) 1240 

c) 1241 

d) 1340 

10. Ktorý rok označuje začiatok druhej polovice 19. storočia? 

a) 1850 

b) 1851 

c) 1950 

d) 1951 

Správne odpovede budú dodané v budúcom zadaní. 

 

Učebná látka  Ľudia v pohybe, sťahovanie národov a jeho dôsledky /4.-8. storočie/,  

Učebnica str. 62-64, práca s textom a mapkami, zápis do zošita 

Doplň významné roky  395 n.l. 

                                      476 n.l. 

Pojem antika –  

Príčiny sťahovania národov –  

Dôsledky sťahovania národov /koniec antiky/ –  

Na území ktorých dnešných štátov sa usadili južní Slovania –  

                                                                        západní Slovania –  

                                                                        východní Slovania –     

 

 
Technická výchova  
Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
 
Učebná látka – Používanie peňazí v bežných situáciách – v ktorých ľudia najčastejšie používajú 

peniaze /za pomlčkou doplniť do zošita/: 

Hotovostná forma peňazí, napíš všetky hodnoty euromincí –  

Všetky hodnoty eurobankoviek –  

Aké sú bezhotovostné formy peňazí –  



 
Občianska náuka 
Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
 
Správne odpovede zo samotestovacích úloh Slovensko v Európe, región okresu Topoľčany 

1.c, 2.d, 3.c, 4.b, 5.a, 6.d, 7.a, 8.d, 9.a, 10.b 

Učebná látka  Obecná samospráva a budúcnosť obce, v ktorej žijem  

Učebnica OBN 6. ročník, vydanie 2018, str. 53 a 55 

Informatívne, predstavitelia obce, mesta a kolektívne orgány –  

Ktoré sú najdôležitejšie stavby pre mesto, obec, inžinierske siete, komunikácie –  

Ktorých päť rôznych volieb máme v SR –  

 
Hudobná výchova 
Vyučujúca:        Mgr. Janka Chvojková 
Zadanie z minulého týždňa!! Pani učiteľka čaká, kým jej pošlete na mejl.  

Telesná výchova 
Vyučujúca: Mgr. Ľubica Balážiová 
Pokračovať v doplnkovom štúdiu.  

 
Výtvarná výchova 
Vyučujúca: Ing. Dana Kopencová 
 
Dokončiť zadanie z minulého týždňa 
 
 
Etická výchova 
Vyučujúca:  Ing. Dana Kopencová 

 

Ahojte, deti,  

na tento týždeň by som od vás chcela, aby ste trošku porozmýšľali nad tým, kto z Vášho okolia 

(rodičia, súrodenci, starí rodičia, sesternice, bratranci,..) je pre vás vzorom a prečo.  

Napíšte teda, kto je vzorom a prečo. Napíšte ich dobré vlastnosti. 

Svoje práce terajšie, aj z minulých zadaní mi pošlite na mail: dana.kopencova@centrum.sk 

Ďakujem, buďte zdraví. 

 
 
Informatika 
 
Vyučujúci: Mgr. Erik Zmetek 
 
Ahojte, decká.  

Tento týždeň mám pre Vás krátky prieskum o tom ako sa Vám darí. Tento prieskum Vám nezaberie 

viac ako 3 min Vášho času.  

Prosím,  navštívte stránku www.menti.com a použite vstupný kód 44 00 3. 

 

http://www.menti.com/

