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Milé moje dievčatká a chlapci,  

 

pred nami je ďalší týždeň, ktorý bude prebiehať formou učenia na diaľku. Prosím Vás potlačte v sebe 

nutkanie k leňošeniu a pokúste sa nastaviť si režim, ktorý Vám pomôže priebežne pracovať na zadaniach od 

pani učiteliek a pánov učiteľov. So všetkými som v kontakte a verte mi, sú ochotní Vám pomôcť a poradiť, ak 

by ste mali nejaký problém. Pracujte svedomito, prípadné otázky si výrazne zapíšte priamo do materiálov, 

aby ste sa vedeli opýtať, keď príde čas na kontrolovanie a opakovanie zadaného učiva.  

Momentálne prežívame obdobie, kedy sme dostali bonusový priestor na prehodnotenie doterajších zvykov 

a zároveň čas na vytyčovanie nových cieľov. Ja Vám všetkým prajem, aby ste v sebe objavili doteraz 

neobjavené, aby ste rozvinuli tie vlastnosti, na ktoré ste možno nemali doteraz čas. Prajem Vám a Vašim 

rodinkám zdravie a pokoj  Teším sa na Vás 

PS. Ďakujem Vám za každodennú komunikáciu a spoluprácu  

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

LITERATÚRA 

31.3., 2.4.2020 utorok, štvrtok 

1. Poznámky do zošita 

Anton Marec 

- narodil sa 11.8.1953 v Chlmci pri  Žiline, 

- je slovenský prozaik a dramatik, autor literatúry pre deti a mládež, 

- vyštudoval pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, 

- pracoval ako horský sprievodca, chatár, člen Horskej záchrannej služby, lyžiarsky inštruktor, 

- žije vo Vysokých Tatrách. 

Dielo:  Zakliaty hrad v Tatrách, Jánošík – Jánošík, Spišské povesti, Kežmarská čierna pani.... 

2. Práca s textom – učebnica s. 79-81 prečítať text a urobiť záznam do zošita, plus osnova 5 bodov. 

3. Pracovný zošit 

Vypracujte si prosím cvičenia na strane 43/1, 44 celá strana, 45/6. 

 

 

 

 

 



JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

30.3.2020 Pondelok 

Opakovanie prísloviek – prosím decká, vypracujte  si tento pracovný list.  

PRÍSLOVKY –pracovný list 

1. Podčiarkni v texte príslovky 

Nakoniec sme sa dedka dočkali. Postav sa na začiatok radu. Naoko sa tváril nahnevane. Na oko Ti musím dať 

obväz. Sú si navlas podobní. Pozrite sa pozorne na vlas tkaniny. Rozprávaj nahlas! Prístroj je citlivý na hlas. 

Vieš báseň spamäti? Z pamäti mu vymizli mnohé spomienky. Ležal naznak v tráve a žmúril do slnka.  Na znak 

priateľstva prijmi tento darček. Vtom zahrmelo nad našimi hlavami. Nespoznala som Ťa v tom novom obleku! 

Zvečera spŕchlo. Z dnešného večera mám dobrý pocit. 

 

2. Utvor príslovky zo slov v zátvorke  

(dúšok, bratský, cval, beh, čas, nečujný, bok, postáť, pamäť, ležať, krok, náhoda, mlčať) 

Podelili sme sa po bratsky . Pila plným dúškom. Kone sa hnali rýchlym _______________________. 

___________________na tú nepríjemnosť zabudni. Čln ______________spustili na vodu. Najeme sa v bufete 

len tak _______________. Pustila sa _____________ za ním. Vošli ________________. Šli sme 

_______________, nič nás nesúrilo.  Už viem ten text ________________________.  

_______________________sa dívala, až kým nezapadlo slnko. Položte debničku_________________. 

__________________to tentoraz nevyšlo. 

3. Do viet doplň vhodné príslovky a urč ich druh. 

Stalo sa to veľmi _______________. ________________začalo popŕchať. _______________sa obliekla a vyšla 

___________. Ruka jej ________________ ovisla cez operadlo. Iste si to neurobil ____________________. 

_________________k nám príde psychológ. Hľadali sme ťa, ale nebol si ____________________. 

_________________padá rosa. ______________ozvali sa dunivé kroky. To si mi zas urobil _______________. 

Najedli sme sa ____________________. ___________________ma počkaj pred školou. Samko sa 

________________zasmial. 

4. Utvor vety s príslovkami – napíš ich do zošita 

nateraz, nazad, nahrubo, nakrátko, nahor, naostro, veľmi, ticho, dovčera, doslova, doprava, doľava, 

dovedna, dovnútra, von, nadarmo, zhruba, zľava, sprava, zošikma, zvečera, zrána,  

5. Vo vetách použi rozdielne tvary prísloviek 

 (za čerstva, začerstva, do hneda, dohneda, do čista, dočista, do guľata, doguľata, na drobno, nadrobno) 

_______________nám zvestoval novinu. _______________treba konať. Boli sme opálení _____________.  

Macíka vyfarbil _________________. Obrus sa vypral ______________. Ruky si vyumývaj _____________. 

Nádoba bola sformovaná __________________. Otec ostrihal krík ______________. Cibuľku pokrájame 

_________________. Napokon pridáme _________________ posekaný petržlen. 

6. Do frazeologizmov doplň vhodné príslovky. 

Keď to nepôjde _______________, tak to pôjde_________________. Čo môžeš urobiť ________________, 
neodkladaj na __________________. Keď chceš spať_____________, večeraj_________________.  
Všade dobre, _______________   _____________. Kto _____________ orie, zlato vyoráva. 



 
7. Zvýraznené výrazy nahraď príslovkami. (napr. vrchovato, navyše,...) a prepíš do zošita. 

Chodí do práce ako hodinky. Pacient kráčal z nohy na nohu. Do včerajšieho dňa prišlo desať prihlášok. 

Správa sa rozšírila ako blesk. Na vlastných nohách sme prešli desať kilometrov. Otvor okno čo najviac. Rozišli 

sa bez bolesti. Hovoríš anglickým jazykom? Na dnešný deň je to všetko, dovidenia! Za dávnych čias bol svet 

iný. Stretávam ju každý deň. Naložil si plný tanier. Tabule sa natierali čiernou farbou. Kríky vysádzali jeden 

veľa druhého. Z pravej strany sa vyrútilo auto. Odišiel bez slova. Bežal, až si išiel krky vylámať. 

 

1.,3. 4. 2020 Streda, Piatok 

1. Poznámky do zošita 

 

 

Priama reč 

 
- je doslovné znenie reči postáv, 

-označujeme ju úvodzovkami, napr. „Kedy ráno vstávaš?“, 

-priamu reč uvádza rozprávač uvádzacou vetou, ktorá môže stáť: 

 * pred priamou rečou -Predavačka povedala:  „Poďte k pokladni číslo 1.“  

 * za priamou rečou  -„Kam mám ísť?“ pýta sa dôchodca.  

 * uprostred priamej reči -„K prvej pokladni,“ vraví predavačka, „tam Vám nablokujem tovar.“ 

 

SCHÉMY ZÁPISOV PRIAMEJ REČI: - dôležité je správne písanie veľkých a malých písmen!!!! 

 1/ Uvádzacia veta: „Priama reč./!/?“ 

 2/ „Priama reč,/?/!“ uvádzacia veta. 

 3/ „Priama reč,“ uvádzacia veta, „priama reč./?/!“ 

 

2. Práca s učebnicou 

Prečítaj si text v učebnici na strane 68, všímaj si ako je vyznačená priama reč. 

 
Vypíš do zošita vety s priamou rečou a podčiarkni uvádzacie vety.  

 

3. Cvičenia 



1/ Napíš z každého typu priamej reči po dva príklady, pričom použiješ tieto slovesá: 

odvetiť,  zašepkať, zvestovať, pozdraviť, privítať, zasmiať sa, vykríknuť, povedať si, zavrčať, odvrknúť, 

a pod.  

2/ Do textu doplň interpunkčné znamienka! 
 

Kedy ste išli prvý raz vo vlaku   spýtalo sa dievčatko 
Stará mama sa zamyslela  To som mala už vyše tridsať rokov 
Prečo tak neskoro  podivilo sa 
Lebo do tých čias  s úsmevom odvetila stará mama  tadiaľto nechodil vlak 
Železnicu začali stavať  pokračovala v rozprávaní starká, až keď prišiel starký z Ameriky 
Dievčatko sa vypytovalo ďalej  Aj starký ju staval 
Taká robota sa mu iste páčila   povedalo 
Jáj, to ti bola ťažká robota  povzdychla si starká 
Ale to ti rozpoviem  pokračovala  len čo si robotu donesiem 
Stará mať vyšla z izby a o chvíľu si doniesla zvyšky vlny 

 
3/ V texte doplň chýbajúce interpunkčné znamienka a veľké a malé písmená! 
 

V jedno ráno dievčatko nevládalo vstať z postele, bolo choré 
Do izby vošla stará mať a vraví:  _iečo ti nesiem  _anička. 
A čo mi nesiete,  rozveselilo sa dievčatko 
„_urová kapusta o takomto čase,ʺ _raví ona, „_rinavracia ľuďom zdravie. 
Dievčatko vzalo misku a hltavo zjedlo kapustu 
A budete mi rozprávať, _pýtalo sa dievčatko 
„_udem dieťa moje! Do tých čias ti budem rozprávať, kým ti choroba neprejde,ʺ _tarká na to 
_ievčatko sa posadilo a čakalo 
„_en o čom ti to mám porozprávať  ʺ _ozvedala sa stará mať 
Hanička vyhŕkla jedným dychom „_ starom otcovi  ʺ 

 

Anglický jazyk 

 Vyučujúca:  PaedDr. Anna Godálová 

 Naďalej opakovať slovnú zásobu. Vedieť prerozprávať ,čo ste jedli celý deň / na raňajky, obed, večeru, aj v 
množstvách/, do zošita napíšte, čo ste robili predchádzajúci deň -10 viet. Slovesá použite v jednoduchom 
min.čase. 
 

Matematika 

Vyučujúca:  Mgr. Martina Vöpy 

Ahojte, moji milí šiestaci! 

Dúfam, že sa máte dobre a že ste všetci zdraví. Už mi veľmi chýbate, tie vaše usmiate a ukecané tváričky.  

Ale poďme k práci na tento týždeň. 

Nebojte sa, nie je toho veľa, iba 10 úloh na precvičenie výpočtu obvodu a obsahu štvorca a obdĺžnika. Nie 
sú to ťažké úlohy, pozorne si vždy prečítajte zadanie, aby ste neurobili chybu. 

Prežite krásny týždeň, venujte sa svojim záľubám a oddychujte. Nájdite si však aj čas na úlohy a prípravu 
do školy. 

Majte sa krásne  



 

Zadanie: 
1. Vypočítaj obsah a obvod obdĺžnika, ktorého strany majú dĺžku 7,2 cm a 3,5 cm. 
2. Vypočítaj obsah a obvod štvorca so stranou dlhou 35 mm. 
3. Vypočítaj obvod a obsah obdĺžnika, ak jedna strana má dĺžku  2,7 cm a druhá je o 9 cm dlhšia. 
4. Vypočítaj obvod a obsah obdĺžnika, ak jedna strana má dĺžku 3,4 dm a druhá je  trikrát dlhšia. 
5. Obdĺžnik má strany dlhé 320 m a 460 m. Vypočítaj jeho obsah v hektároch! 
6. Jedna strana obdĺžnika má 12 cm a druhá je trikrát menšia. Zistíš obsah obdĺžnika? 
7. Jeden štvorec má stranu dlhú 16cm, druhý štvorec stranu dlhú 162 mm. Ktorý zo štvorcov má 

väčší obsah a o koľko? 
8. Vypočítaj obvod a obsah obdĺžnika, ak jedna strana je dlhá 8,5 cm, čo je o 2,6 cm viac ako dĺžka 

druhej strany. 
9. Strana štvorca je 21m. Ako sa zmení obsah štvorca, ak pôvodnú stranu 3-krát zmenšíme?  
10. Obdĺžnik má rozmery a = 12 cm, b = 8 cm. O koľko sa zväčší obvod obdĺžnika, ak dlhšiu stranu 

zväčšíme o 3 cm a kratšiu stranu zmenšíme o 2 cm? 

 

Geografia 

Vyučujúca: Mgr. Eva Maková 

India 

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

na tejto adrese nájdete výukové prezentácie.     

Spravte si skrátené poznámky z prezentácie India  do zošita. Nalepte si alebo nakreslite zadanú úlohu. 

Kto má vypracovať prezentáciu o danej oblasti /India, Nepál, Himaláje/ pošlite to na adresu eva.makova@ 

gmail.com 
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Fyzika 

Vyučujúca: Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy: 6.A, 6.B, 6.C,6.D                                                         Úlohy na obdobie : 30.3.2020 -3.4.2020 

1.Vypočítaj hmotnosti kociek s dĺžkou hrany 0,3dm, ktoré sú vyrobené zo zlata, striebra, hliníka. 

  (hustota  zlata= 19 300 kg/m3  , hustota striebra= 10,5 g/cm3 , hustota  hliníka= 2700 kg/m3 ) 

2. Tabuľku prekresli do zošita a doplň chýbajúce údaje –( obr. odmerné valce pod tabuľkou) : 

Číslo 

odmerného 

valca 

Hodnota 

najmenšieho 

dielika (ml) 

Odchýlka 

merania (ml) 

Merací 

rozsah(ml) 

Objem 

kvapalného 

telesa 

v odmernom 

valci(ml) 
1.  

 
   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

7.  
 

   

8.  
 

   

9.  
 

   

10.  
 

   

11.  
 

   

12.  
 

   

13.  
 

   

14.  
 

   

15.  
 

   

16.  
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Skontroluj si ! 

Riešenia úloh z týždňa od 16.3. do 20.3. 2020 

Str.62/úloha č .6 

 

1000dm3 =    1  m3                      20ml =          20 cm3 

    10 dm3=    10 l                           2 l  =       2000  ml 

5000 cm3 =     5 dm3             30 000 dm3=      30  m3 

 

Str. 62/ úloha č. 7 

 

a) Zápis :         a =   5  dm 

                    b =   6   dm 

                    c =   8    dm 

Výpočet :   V = a x b x c 

                    V = 5 dm x 6dm x 8 dm 

                    V  = 240 dm3 

Odpoveď : Objem kvádra je 240 dm3 . 

b) Zápis :        a =   6  m 

                    b =   30   dm = 3 m 

                    c =   200   cm=2 m 

Výpočet :   V = a x b x c 

                    V =6 m x 3 m x 2 m 

                    V=  36 m3 ( 36 000 dm3 , 36 000 000 cm3) 

Odpoveď : Objem kvádra je 36 m3 . 

 

Biológia 

Vyučujúca: Mgr. Johanka Fabová 

 

ŽIVOČÍCHY SO SCHRÁNKOU – MÄKKÝŠE 

 

- mäkké nečlánkované telo chránené schránkou: 

a) ulitou = ULITNÍKY 

b) lastúrou = LASTÚRNIKY 

 

 

SLIMÁK ZÁHRADNÝ 

telo:  

 svalnatá noha 

 ulita – špirálovite stočená, vápenatá, v nepriaznivých podmienkach si ju zaviečkuje 

(viečko = sliz + vápnik ) – ochrana pred vyschnutím 



 plášť (vnútorná strana ulity – vylučuje látky na tvorbu ulity) 

  povrch pokrýva pokožka, vylučuje hlien:  

 uľahčuje pohyb 

 zabraňuje vysychaniu 

hlava:  

 ústny otvor – radula ( drsný jazýček ) 

 dva páry zasúvateľných tykadiel: 

 oči – na jednom páre 

 čuch a hmat – na 

druhom páre 

vnútorné orgány : vo vnútornostnom vaku, chráni ho ulita 

 

DS: pľúcny vak 

 OS: otvorená – krvomiazga ( hemolymfa ) sa voľne rozlieva v telovej dutine 

NS: uzlinová – nervové uzliny s nervovými vláknami 

  PS: hermafrodit ( obojpohlavný Ž ), párenie ( výmena spermií ), priamy vývin = oplodnené 

vajíčko  nový jedinec 

 

ŠKĽABKA VEĽKÁ 

 

 Stojaté a pomaly tečúce vody 

 Dvojdielna schránka – lastúra 

 Svalnatá noha slúži na lezenie a prerývanie 

dna 

D.S:  žiabre   N.S : nervové uzliny 

O.S : otvorená  PS: hermafrodit 

Vývin: nepriamy = z oplodnených vajíčok sa vyvinú larvy a z nich po čase dospelé jedince 

 

Dejepis 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
 

Zhrnutie tematického celku Staroveký Rím 

Otestujte si svoje vedomosti 

1. Ako sa postupne vyvíjali vývojové etapy starovekého Ríma? 

a) kráľovstvo, cisárstvo, republika, sťahovanie národov 

b) kráľovstvo, republika, sťahovanie národov, cisárstvo 

c) kráľovstvo, republika, cisárstvo, sťahovanie národov 



d) republika, kráľovstvo, cisárstvo, sťahovanie národov 

 

2. Čo znamená pojem res publica? 

a) vec demokratická 

b) vec spoločná 

c) vec verejná 

d) vec patriciov 

 

3. Proti komu viedli Rimania púnske vojny? 

a) Kartágu 

b) Aténam 

c) Sicílii 

d) Kréte 

 

4. Za ktorého cisára dosiahla Rímska ríša najväčší územný rozsah? 

a) Diokleciána 

b) Konštantína Veľkého 

c) Hadriána 

d) Trajána 

 

5. Ktoré dve rieky tvorili severnú hranicu Rímskej ríše? 

a) Visla a Dunaj 

b) Rýn a Dunaj 

c) Rýn a Visla 

d) Visla a Volga 

 

6. Ako sa nazývala severná hranica Rímskej ríše? 

a) Romulus a Remus 

b) Limit Romanus 

c) Limes Romanus 

d) Limitas Romanica 

 

7. Ktorý rímsky cisár sa dostal v 2. storočí nášho letopočtu až k Trenčínu? 

a) Traján 

b) Dioklecián 

c) Hadrián 

d) Marcus Aurelius 



 

8. Na čo sa delí Biblia? 

a) Starý zákon a Boží zákon 

b) Starý zákon a Nový zákon 

c) Kristov zákon a Nový zákon 

d) Boží zákon a Kristov zákon 

 

9. Ktoré dva pojmy (oba) sa spájajú s Milánskym ediktom z roku 313? 

a) Konštantín a zrovnoprávnenie kresťanstva 

b) Hadrián a zrovnoprávnenie kresťanstva 

c) Konštantín a prenasledovanie kresťanov 

d) Hadrián a prenasledovanie kresťanov 

 

10. V ktorých storočiach bola rozdelená Rímska ríša na Západorímsku a Východorímsku a potom 

zánik Západorímskej? 

a) v 5. a 4. storočí pred n. l. 

b) v 3. a 4. storočí nášho letopočtu 

c) v 4. a 5. storočí n. l. 

d) v 5. a 6. storočí n. l.  

 

Technická výchova  

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
 

Finančné potreby v rodine 

Zápis do zošitov – aké sú možnosti finančných príjmov do rodiny, výdavky v rodine – všetky nutné 

finančné výdavky a tie, ktoré nemusia byť. 

 

Občianska náuka 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
 

Téma: Historické pamiatky Topoľčian, okresu Topoľčany a krásy prírody 

Vypracovať do zošita 

Historické pamiatky Topoľčian, okresu Topoľčany – námestie, kostol, radnica 

Oponický hrad, Topoľčiansky hrad, kaštieľ v Tovarníkoch – Stummerovci 

Získať o tom informácie z informačných technológií – stručne do zošita 

Okres Topoľčany – pohoria, rieky, vodné nádrže – napísať do zošita 

 



Telesná výchova 

Vyučujúca: Mgr. Ľubica Balážiová 

Pokračovať v doplnkovom štúdiu.  

 

Výtvarná výchova 

Vyučujúca: Ing. Dana Kopencová 

Téma:   Jar 
Formát -  A4 výkres (môže byť tmavomodrý,  
tmavozelený, bordový, čierny), 
 ak nebudete mať farebný výkres,  
urobte si podklad sami.  
 
Technika - tempera, bodkovanie je pomocou  
vatových tyčiniek (do uší) 
Postup - tenkým štetcom (v núdzi použi  voskovky) 
 a temperami namaľujte trávu lúky a stonky kvetín. 
 Pomocou vatovej tyčinky a tempery vytvorte kvietky rôzneho tvaru. 
Na obrázku nájdete inšpiráciu. Ocením vašu inakosť, kreativitu. 
 

Informatika 

Vyučujúci: Mgr. Erik Zmetek 

AUTORSKÉ PRÁVO: 

Autorské právo vychádza najmä z Autorského zákona, ale aj z ďalších medzinárodných zmlúv. 
Zabezpečuje autorom výhradné práva na využívanie ich vlastných diel alebo na poskytnutie 
oprávnenia na ich používanie iným osobám, a tým získanie finančného ohodnotenia. Navyše práva 
súvisiace s autorským právom zabezpečujú ochranu aj pre výkonných umelcov (napríklad hudobníkov 
a hercov), producentov a vysielateľov. 

LICENCIA (LICENČNÁ ZMLUVA):  

Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela. Licenčná zmluva musí 
obsahovať:  

• spôsob použitia diela, 

• rozsah licencie, 

• čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a  

• odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom 
poskytnutí licencie. 

Etická výchova 

Vyučujúca:  Ing. Dana Kopencová 

Milí šiestaci, keďže máte asi veľa učenia, tak moja úloha nebude náročná. 
Napíšte, ako trávite čas počas tohto núteného voľna, ako sa máte a čo robíte, keď sa neučíte. 
Keď prídete do školy, potom mi to odovzdáte. 
Ďakujem. 
Prajem vám pekný týždeň. 


