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Ahojte, milí moji, 

vyzerá to tak, že sa možno čoskoro uvidíme v škole, ale kým sa tak stane, máme čas trošku si 

poupratovať vo svojich počítačoch, knižniciach, a tak podobne. S tým bude súvisieť aj zadanie 

z literatúry. Dúfam, že sa Vám bude celkom páčiť a budete ho plniť s radosťou a možno aj 

štipkou zvedavosti – ja vždy vo svojich knihách nájdem nejaký zabudnutý kúsok, ktorý ma poteší 

a prečítam si ho   Pre istotu Vám posielam aj riešenie zadania z minulého týždňa a pripájam 

niekoľko nových úloh na opakovanie.  Prajem Vám krásny týždeň a ak budete aktívni, možno bude 

aj nejaké prekvapenie        Vaša Annamarie 

Všetky vypracované zadania prosím poslať na mikulova.annamarie@gmail.com ,  Ďakujem. 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

RIEŠENIE ÚLOH Z MINULÉHO TÝŽDŇA 

Pravopis 

V chyži  v  chytrákove  bývali  chýrne   strachy   . Boli   to  buchy   aj   šuchy  aj  

postrachy.   Uši  ako   lopúchy,   jedli    osúchy    aj   pampúchy .  Okolo nich   sa   šírili   

pachy  a   zápachy.   Ich   Pelechy   tvorili   plechy   a   sem-tam   machy.   Hrali  šachy   

(o prachy),  strieľali   hrachy,   naháňali  plchy   a lúskali  orechy.  Mali    svoje   vrtochy,   

ale   v   strašení   dosahovali   úspechy.   Boli  to   chýrni    chytráci! 
 

V chyži  v  chytrákove  bývali  chýrne   strachy N   . Boli   to  buchy N  aj   šuchy N  aj  

postrachy  N.   Uši  ako   lopúchy N,   jedli    osúchy A    aj   pampúchy A .  Okolo nich   

sa   šírili   pachy  N a zápachy N.   Ich   pelechy N  tvorili   plechy N  a   sem-tam   

machy N.   Hrali  šachy A   (o prachy A),  strieľali   hrachy A,   naháňali  plchy A  

a lúskali  orechyA.  Mali    svoje   vrtochy A,   ale   v   strašení   dosahovali   úspechy A.   

Boli  to   chýrni    chytráci N! 

Podstatné mená žens. rodu chyža – ulica, sg, L,   

Podstatné mená stredného rodu 

Chytrákove – sg, L, mesto,  

Uši – pl, N, mesto 

strašení   - sg, L, vysvedčenie 

Podstatné mená mužského rodu – všetky – pl., dub, pád je za každým slovom 

Slovesá – všetky sú v 3. os., pl, oznam. spôsob, minulý čas, 

Príslovky - miesta 

Prídavné mená – vzťahové 
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Kódy viet – riešenie 

 

V ch_ži  v  ch_trákove  b_val_   ch_rne   strach_   .    71 71 521 

Bol_   to  buch_   aj   šuch__ aj  postrach_.       53 18 181 

Uš_   ako   lopúch__,   jedl_    osúch_    aj   pampúch_ .   1 815181  

Okolo nich   sa   š_r_l_   pach_   a   zápach_.       7335181 

Ich   pelech_   tvor_l_   plech_   a   sem-tam   mach_.     3151861 
Hral__   šach_   (o prach_),  strieľal_   hrach_,   naháňal_   plch_   a    lúskal_   orech__.   

          51815151851 

Mal_    svoje   vrtoch_,   ale   v   strašen_    dosahoval_    úspech_.    53187151 

Bol_   to   ch_rn_    ch_tráci!       5321 

 

 
1. Práca v pracovnom zošite – Hravá slovenčina s. 43 cv. 37, 38, 39, s. 44, 45 
 
2. Pracovný list – práca s textom 
 
      Po vyučovaní sa Marcel rýchlo naobedoval, odniesol taniere a bežal do telocvične. Mal plné 
popoludnie. Tréning, angličtina, nákup aj na poštu musí zabehnúť a ani večera pre tatina nepočká. 
Chodil domov neskoro a Marcel chcel mať dovtedy všetko hotové. Možno dnes urobí večeru mamina. 
V duchu sa pri tej predstave zasmial. Už dávno ho neprekvapila.                                  
Keď otvoril dvere do bytu, privítala ho modravá žiara monitora.  „Ty už sedíš za počítačom? Vypni 
ho!“ volal vyčítavo od dverí. 
 „Vyvesila som už bielizeň a umyla riad,“ ozvalo sa od monitora. 
  „Vážne? Tak to si ma prekvapila, pochválil spokojne mamu. „Vieš ako je vonku krásne? Nechceš sa 
ísť poprechádzať? Takto si len kazíš oči,“  začal Marcel svoj každodenný rituál. 
 „Ale, Marko, nechaj ma trošku sa pohrať.“ 
  „Nenechám. Myslím, že to ja by som sa tu mal hrať. Vieš, že už ani tatinovi sa to nepáči. Chceš tomu 
úplne prepadnúť? Chceš sa dostať do liečebne?“ dobiedzal vytrvalo. 
                                                                         /Anna Robertová – Michalová: Rodičia naopak, úryvok/ 

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

       

      

      

      

      

      

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

   

   

   

   

   

   

 
 



3. Vypíš z textu: 
 
a/ neplnovýznamové slovesá: ..................................................................................................... 

b/ zvratné slovesá: ...................................................................................................................... 

c/ slovesá v 1. osobe singuláru: .................................................................................................. 

 
4. Vypíš z textu všetky príslovky a urči ich druh: 
 
                                  druh                                                                 druh 

           

 
 

LITERATÚRA 

1. Zorientuj sa vo svojej domácej knižnici. 

- Vytrieď a poupratuj knihy (poprosím foto pred a po), 

- napíš,  či Ťa zaujala niektorá z kníh a aké knihy v Tvojej knižnici prevládajú. 

2. Opakovanie – populárna pieseň. 

- Čo je to populárna pieseň?  Zopakuj si. 

- Vypočuj si  slovenské populárne piesne – najmä od Zuzany Smatanovej a vyber jednu od 

nej , ktorej text  Ťa najviac oslovil a prečo. 

 

 
Biológia 
Vyučujúca: Mgr. Johanka Fabová 
 

 

ČLÁNKONOŽCE 

 

2/ Kôrovce = článkonožce, rôzny počet nôh, hlavohruď a bruško, 2 páry tykadiel 

Rak riečny 

 telo chráni pancier, ktorý nerastie – zvlieka ho 

 oči na stopkách, 2 páry tykadiel a 5 párov končatín (1. pár – klepetá) 

 pohyb dozadu – chvostová plutvička 

 dýcha žiabrami 

 otvorená obehová sústava 

 rebríčková nervová sústava 

 oddelené pohlavie – priamy vývin 

     

    

    

    

    

    

    



Anglický jazyk 

Vyučujúca:  PaedDr. Anna Godálová 

 

Učebnica str. 68, cv. 1a -vypísať všetkých 12 typov TV programov do zošita a preložiť, slovnú zásobu k 
lekcii 6, 

PZ str. 55 cv. 4, 5 a poslať na môj e-mail skontrolovať. Kto stihne môže napísať šiestimi 

 vetami plán na víkend, použiť čas  -- is going to 

 

Matematika 

Vyučujúca:  Mgr. Martina Vöpy 

Ahojte, moji milí šiestaci, 

tento týždeň Vás čaká opakovanie desatinných čísel. Dúfam, že ste počítanie s nimi ešte nezabudli. 

Teší ma, že mnohí z Vás splnili úlohu z minulého týždňa - odfotili a poslali mi riešenie testu. Naopak 

ma mrzí, že sa našlo veľa aj takých, ktorí to neurobili. Takže pokus číslo 2 – celé riešenie nasledujúcich 

úloh mi opäť odfotíte a pošlete na mail martinavopy@gmail.com. Tí, ktorí to nesplnili minulý týždeň 

majú dvojnásobnú prácu – pošlú mi obidve úlohy.  

Nezabúdajte, že chcem celé riešenie – čiže všetky výpočty a pri slovnej úlohe aj zápis, riešenie 

a odpoveď. 

Želám Vám krásny týždeň, nezabúdajte oddychovať, ale aj pracovať a precvičovať svoje vedomosti. 

Majte sa krásne 

 

1) Vypočítaj:  

a) 395,987 + 94,823 = 

b) 7 456,89 + 45,8 =     

c) 3 467,9 – 789,52 =  

d) 34 479,9 – 8 529,503 =   

e) 1,57 . 0,6 =  

f) 34,7 . 2,78 = 

g) 39,7 : 0,2 = 

h) 357,46 : 0,25 = 

2)  Vypočítaj:  

a) ( 9,6 + 2,4 ) . ( 46 – 25,7 ) = 

b) 783,8 – 12 . ( 5,07 + 2,49 ) = 

3) Vydeľ na dve desatinné miesta, urči zvyšok a urob skúšku správnosti:    

38,56 : 4,7  

 47 : 28  

 485,26 : 17  

4) V škole sa žiaci zbierali na psí útulok. Zbierali celý týždeň. Od pondelka do piatku vyzbierali 

postupne: 134,63 €; 79,57 €; 89,5 € ; 102,68 € a 96 €. Koľko eur vyzbierali spolu a koľko 

vyzbierali priemerne za každý deň? 
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Geografia 
Vyučujúca: Mgr. Eva Maková 

Kórejský polostrov  

 

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 téme Japonsko,  pošlite na mail eva.makova@gmail.com Zároveň mi 

pošlite predchádzajúce pracovné listy. 

Poslala som vám veľmi peknú prezentáciu od Lili Stankovej. Vystihla tam všetko podstatné. Hlavne 

ten rozdiel medzi  štátmi.  Chcem dodať, že krajiny rozdeľuje  umelá hranica ,38 rovnobežka. 

 

Myslím, že ste už  z niektorého predmetu mali videokonferenciu, a asi  už máte nainštalovanú vo 

svojich počítačoch alebo v mobiloch  aplikáciu ZOOM.  Ak nie, skúste si to nainštalovať, resp. stiahnuť 

do telefónov. Prikladám link na návod ako si stiahnuť aplikáciu ZOOM .  

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&t=17s  

Takže, dňa 7.5.2020 o 9°°  hodine budeme mať hodinu geografie  ako videokonferenciu  cez aplikáciu 

ZOOM. Pripravte si atlasy.  

ID videokonferencie je 260-587-8834  ,  bez hesla. Toto číslo si zapíšte, vždy, keď sa stretneme na 

videokonferencii, tak bude toto isté ID a heslo  nebude. 

 
Dejepis 
Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
 
Správne odpovede samotestu: Roky v storočiach: 1.c, 2.d, 3.c, 4.c, 5.b, 6.c, 7.c, 8.a, 9.b, 10.b 

Nové učivo  

Byzantské cisárstvo  Byzantská ríša 

 

Učebnica str. 65-68, práca s učebnicou, redukcia učiva, práca s mapkou a doplňujúcim obrazovým 

materiálom 

Byzantské cisárstvo – trvanie, okolnosti vzniku a zániku –  

Život v Byzancii, na čo nadväzoval –  

Stručná charakteristika hlavného mesta a jeho špecifickosť, vývoj pomenovania Byzancion, 

Konštantínopol /ale aj Carihrad/, Istanbul –  

Úloha: prečítať a zamyslieť sa nad odkazom Reč prameňov 2., str. 68, na ktoré dve proti sebe stojace 

kategórie života a vzťahov poukazuje ukážka 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&t=17s


Fyzika 
Vyučujúca: Mgr. Zlata Pavlovičová 

 

          1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému : „Správanie sa telies v kvapalinách  

              s rozličnou hustotou“ 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, 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 mi môžete  poslať  na email : 

zlatapavlovicova@gmail.com  

         2.  Učivo si môžete precvičiť  prostredníctvom  testu pod  názvom :  

               „Správanie sa telies v kvapalinách“  tiež na portáli ALF: 

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

              →  meno žiaka (bez hesla) 

               Postup  úpravy plechovky od nápoja, ktorú potrebujete na jeden z dvoch pokusov 

               v prezentácií , nájdete v učebnici Fyzika pre 6. ročník základných škôl- str. 93/domáca  

               príprava na vyučovanie. 

               Pri úprave plechovky požiadajte o pomoc dospelého človeka . Mohli by ste sa pri práci  

               poraniť !!! 

 

Etická výchova 
Vyučujúca:  Ing. Dana Kopencová 
 
Drahí moji etikári,  
viem, že toho máte v domácej škole veľa, a preto som si pre vás pripravila tvorivé úlohy.  
Budú len dve. 
1. úloha - Pokúste sa zmeniť závery najznámejších rozprávok.  
(vyberte si dve rozprávky od Pavla Dobšinského) 
 
2. úloha - Nakreslite symbol vašej rodiny. Taký rodinný erb. 
 
Vaše práce mi pošlite na môj mail. Ďakujem. 
Majte sa pekne. Práca je na  jeden týždeň. 
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Technická výchova  
Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
 
Kuchyňa, základné vybavenie a elektrospotrebiče –  

Prečo je dôležité udržovanie poriadku a čistoty hlavne v súčasnej dobe –  

 

 
Občianska náuka 
Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
Učivo Regióny Slovenska, región, v ktorom žijem 

 

K jednotlivým regiónom označ, v ktorej časti Slovenska sa nachádzajú – západ - z, východ - v, sever - 

s, juh – j, stred – st, k jednému regiónu aj viac označení, jeden z regiónov má aj štyri označenia. 

Turiec –    

Liptov –  

Orava –  

Spiš –  

Gemer –  

Zemplín –  

Záhorie –  

Považie –   

Región Nitra – charakterizuj polohu na Slovensku, rieky, pohoria, historické pamiatky, hrady, delenie 

regiónu podľa rieky Nitry – horná, stredná, dolná 

 
Výtvarná výchova 
Vyučujúca: Ing. Dana Kopencová 
 
Milí šiestaci,  
tentokrát budete mať za úlohu vyzdobiť si okno v izbe kvietkami, keď máme takúto neveselú situáciu. 
Dúfam, že vám mamičky dovolia lepiť lepiacou páskou na okno. 
 
Pomôcky: farebný papier, ceruzka, nožnice a lepiaca páska 
Na farebný papier si nakreslite kvietok (rôzny tvar), stonku a lístky, alebo len kvietky bez stonky a 
listov. Zlepíte si dohromady kvietky. Takých kvietkov si urobíte toľko, koľko potrebujete na jedno 
okno (6-10 ks). Poprosíte mamku, aby vám pomohla nelepiť na okno kvetinky. 
Vyzdobené okno odfotíte a fotku pošlete na mail dana.kopencova@centrum.sk 
 
Poprosím, tých, ktorí ste mi neposlali Vaše práce, urobte tak počas týchto dvoch týždňov. Ďakujem. 
Krásne zdobenie. 
Prácu máte na dva týždne. 
Inšpirácia: 

 

 
 
 


