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Milé moje dievčatká a chlapci,  

 

posielam Vám materiál na samoštúdium. Verím, že to zvládate bez problémov. V prípade akýchkoľvek 

otázok mi píšte na mikulova.annamarie@gmail.com. Prajem Vám krásne sviatky plné harmónie a radosti.  

       Annamarie Mikulová 

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

 
LITERATÚRA 
 
Poznámky do zošita / šikmým písmom netreba, je to iba informatívne!!!/môžete iba vytlačiť a nalepiť  
 
Jozef Cíger Hronský 
 
Bol slovenský spisovateľ, učiteľ, redaktor, maliar, nakladateľ, publicista, autor literatúry pre deti a mládež a 
neskôr pôsobil ako tajomník a správca Matice slovenskej. 
 
Narodil sa v stredoslovenskej rodine tesárovi Petrovi Pavlovi Cígerovi a Jozefíne Cígerovej, rodenej 
Markovej. Pochádzal zo siedmich detí. Za manželku si vzal Annu Valériu, rodenú Ružinákovú, s ktorou mal 
syna Juraja. 
 
 Štúdiá: 
 
Ľudová škola vo ZVOLENE  
Meštianska škola v KRUPINE 
Učiteľský´ústav v LEVICIACH 
 
 Pôsobil ako: /zapíš si iba tmavo vyznačené/ 
 

- učiteľ  /Horné Mladonice, Krupina, Kremnica,../, 
- vojak na talianskom fronte,  
- v roku 1927 sa usadil v Martine najskôr ako učiteľ, neskôr  tajomník Matice slovenskej, kde pôsobil 

do roku 1945, 
- v roku 1944 ho počas Slovenského národného povstania zatkli a väznili, no po krátkom čase ho 

prepustili, 
- v roku 1945 sa presťahoval do Bratislavy a odtiaľ emigroval do Rakúska, Talianska  a Argentíny. 

 
Tvorba:  

- novely a krátke prózy: zb. U nás, Domov, Medové srdce alebo Podpolianske rozprávky, 
- vo svojich dielach často opisuje obyčajných slovenských ľudí, často sa vracia i k spomienkam na 

detstvo, 
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- upravoval  aj slovenské ľudové rozprávky, no vytváral aj svoje vlastné, ktoré dávajú vyniknúť 
fantázii a humoru: Smelý Zajko, Smelý Zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliatka, 
Sokoliar Tomáš (keď sa budeš nudiť, pozri si túto rozprávku, bola sfilmovaná), 

- niektoré jeho diela vyšli v  angličtine, maďarčine, češtine, poľštine a ruštine.  
 
Z prezentácie sa dozvieš viac, nájdeš ju tu: 
 
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/a2ff678d-479f-46e2-9f92-
46757d9ed421?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing 
 
 
Práca s učebnicou 
 
Prečítaj si ukážku – Prečo je Váh divá rieka s.82 

 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

Opakovanie: -Slovesá, Príslovky, Priama reč. 

Poznámky do zošita: 
    Citoslovcia 
 
- sú neohybné a neplnovýznamové slová - vety, ktoré sú slovným vyjadrením a prejavom citov, pocitov, 
vôle alebo napodobnením zvukov,  
napr. slová - vety, vyjadrujú cit (joj), vôľu (heš) alebo napodobňujú zvuky (cingi-lingi), 
-  stoja mimo vety, sú oddelené čiarkou. 
  
Druhy 
1. vlastné   

a) citové - vyjadrujú  city  (ach, jaj, joj, ó, au, fuj, haha); 
b) vôľové - vyjadrujú  vôľu (haló, aha, hej, hľa, pst, nate, hijo, ahoj, čao, pá, servus, 

zbohom, vitaj); 
 
2. zvukomalebné slová = onomatopoje - sú napodobnením zvukov 
 napr. napodobňujú  zvuky: (bác, prask, kikirikí, klop, hav-hav, rups, brnk, fiú), 

zvuky zvierat: kikirikí (SR), cocoroco (španielsky), cock-a-doodle-doo (anglicky: 
kok-dúdl-dúj),  cucuricu (rumunčina: kukuriku). 

 
Citoslovcia sa ďalej delia na: 
prvotné - pôvodné (ach, jaj, fuj); 
druhotné - utvorené zo slovies (hľadieť - hľa, čľupnúť – čľup, cinkať - cink); 

utvorené z podstatných mien - (beda, prepánajána). 
  
Viete, že...? 
Pozdravy ahoj, čau... považujeme za citoslovcia. 
-  AHOJ – starý kresťanský pozdrav námorníkov pri spúšťaní lode na more: „K pocte Ježišovi!“  
„Ad honorum Jesus!“ 

 

Pravopis 

 

Interpunkcia 

Na konci zvyčajne majú výkričník!  Ach, to azda nie! Vitajte u nás! 

http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/a2ff678d-479f-46e2-9f92-46757d9ed421?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/a2ff678d-479f-46e2-9f92-46757d9ed421?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing


Uprostred vety ich môžeme zdôrazniť !  A on buch! a bol na zemi. 

Písanie čiarky: 

Hej, nevideli ste ho? Nie, len Miša! Ahojte, Hanka, Eva, Soňa! 

Písanie osobitne a dovedna 

U mnohých je ustálené písanie: hi-hi-hi / hihihi  

„Ku-kuk!“ volá kukučka. / „Kukuk!“ volá  kukučka. 

Zmeravené tvary dovedna:  Nevídali.  Dajsamisvete! 

 
 
Cvičenie: 
 
1/ Vo vete nahraď sloveso citoslovcom, využi priamu reč. 
 

1. Kohút ráno zakikiríkal.   ______ _________________________________________ 
2. Na lúke kvákali kačky a gagotali husi. _______________________________________________ 
3. Trieskal a búchal palicou po ľade. _______________________________________________ 
4. Meluzína fičala, zavýjala pomedzi škáry._______________________________________________ 
5. Dunčo z búdy zlostne vrčal.  _______________________________________________ 
6. Zacupkala nohami, preklať chcela rohami._____________________________________________ 

 

2/ Doplň vhodné citoslovcia a podľa potreby doplň čiarky. 

____________ty máš ale silu! ___________človeče, s tebou mám len trápenie. __________to bolí! 

__________vy tam! ___________počujete ma? _________už nás majú! Jano v náhlom osvietení _________ 

si po čele! ____________ako sa nám krásne vyčasilo! __________ako ste sa sem dostali? _________to sú 

k nám hostia! Mačka ___________z obloka! 

3/ Napíš citoslovcia, ktoré vyjadrujú: 

Bolesť -____________________________ Prekvapenie -______________________________ 

Radosť -___________________________ Rôzne zvuky -______________________________ 

4/ Prečítajte si a môžete zavinšovať rodinke  

Šibi, ryby, mastné ryby,  

kus koláča od korbáča. 

Kázal kadlec aj kadlečka, 

aby dali tri vajíčka. 

Jedno biele, druhé čierne, 

a to tretie zafarbené, 

to je moje potešenie. 

Aj kus baby, 

Aby boli naši radi. 

Šibi, ryby, mastné ryby, 

dávaj vajcia, vymieňaj sa! 

Ak mi nedáš dve vajíčka, 

daj mi aspoň makovníčka. 

Ešte k tomu groš, 

aby bolo dosť. 

 

Malý zajko v tráve čupí, 

sleduje jak jar sa budí. 

Všetko živé sa raduje, 

na Veľkú noc sa hotuje. 

Privítajme sviatky jari, 

nech sa všetkým dobre darí! 

Ty si šibal zajačik! 

Kde si schoval korbáčik? 

Zdá sa, že ho milý zajko 

vymení za pekné vajko...  Príjemnú a pokojnú Veľkú noc Vám prajem  



Anglický jazyk 

 Vyučujúca:  PaedDr. Anna Godálová 

Opakovať stupňovanie prídavných mien , comparative -er, 

superlative - the ...-est / long - longer - the longest / bližšie vysvetlenie nájdete vzadu v pracovnom zošite na 
stranách 70 -71 / 

Do zošita vypracovať cv. 2 C na str.61 - pozor nezabudnúť na viacslabičné prídavné mená, tie tvoríme cez -
more a the most, more expensive, the most expensive/ 

Pokračovať pracovným zošitom  str. 47 cv.6 str.49 cv.5 

Matematika 

Vyučujúca:  Mgr. Martina Vöpy 

Ahojte, decká! 

Dúfam, že sa máte dobre, že ste zdraví a nehneváte rodičov. 

Tentoraz vám posielam prácu na 2 týždne, keďže nás čakajú sviatky Veľkej noci, kedy by ste mali normálne 
prázdniny. Budete pracovať zo zbierok, ktoré by ste mali mať všetci doma. Ak náhodou niekto zbierku niekde 
zabudol alebo stratil, poproste spolužiakov, aby vám to odfotili, alebo prostredníctvom triednej učiteľky 
dajte vedieť mne a ja vám to odfotím. Bude to iba pár úloh, ale prosím, nezabúdajte na celý postup riešenia 
úloh. Opäť prácu zapíšte do zošita. Ďakujem 

Želám vám, aby ste toto náročné obdobie čo najlepšie zvládali, želám vám a vašim rodinám veľa síl a hlavne 
veľa zdravia. 

Majte sa krásne 

Zadanie 

Zbierka úloh z matematiky pre 6. ročník 

Obsah štvorca a obdĺžnika 

Strana 43 

Cvičenia 1,2,4,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia 

Vyučujúca: Mgr. Eva Maková 

 

Južná Ázia 

 

Zakresli do mapy /17/:     /Kľudne si to môžeš zakresliť aj do zošita/ 

Indický oceán Bengálsky záliv Indogangská níž. Hindukúš Brahmaputra 

Cejlón Západný Ghát Thárska púšť Pamír  

Malé divy Východný Ghát Himaláj Indus pomenuj vybrané 
hlavné mestá /4/ Arabské more Dekanská plošina Karakoram Ganga 

     
K číslam doplň názvy štátov Južnej Ázie /7/ 

1 2 3 4 5 

2.Úloha: Pomocou internetu zistí a napíš pár viet ako vznikli štáty – India, Bangladéš, Pakistán?  

Čiou kolóniou boli voľakedy? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Fyzika 

Vyučujúca: Mgr. Zlata Pavlovičová 

1. Z učebnice Fyzika pre 6.ročník základnej školy  A 4 vyriešte : 

a) str. 87 /úloha č.1   (pozn. tabuľku si prekresli do zošita a doplň chýbajúce údaje ) 

b) str. 87 / úlohy č. 4  - vašou  úlohou bude vyrobiť si meradlo na meranie hustoty kvapalín  

- hustomer   ( pozn. ak nemáte doma alpu použi inú kvapalinu, ktorej hustotu poznáš) 

2. Pomocou vyrobeného hustomera odmerajte hustoty aspoň 5 kvapalín s neznámou 

hustotou ( napr. slaná voda, čaj, minerálna voda, cukrová voda, olej, džús a pod. ). Namerané 

hustoty zapíš do tabuľky podľa vzoru z úlohy-1.a)  v jednotkách g/cm3  a kg/m3. 

3. Keďže pri výrobe niektorých pomôcok budeme potrebovať  plastelínu môžeš si ju vyrobiť 

doma. 

Návod na výrobu domácej plastelíny : 

Ingrediencie :                                                 

4 hrnčeky hladkej múky (objem hrnčeka 200 ml) 

1,5 hrnčeka soli 

250 ml teplej vody 

olej 

potravinárske farbivo 

Pomôcky : 

1 väčšia miska 

1 polievková lyžica 

1 kávová lyžička 

5 menších misiek ( stačí aj jeden, ak si ju po použití vždy očistíte ) 

Postup: 

1. Vo väčšej miske dôkladne zmiešame 4 hrnčeky hladkej múky  s 1,5 hrnčekom soli. 

2. Nachystáme si malú misku, v ktorej pripravíme jednu dávku plastelíny. 

3. Do malej misky dáme 50 ml teplej vody a potravinárske farbivo. Farbivom nešetríme, ak 

chceme mať sýte farby. 

4. Do misky pridáme 2 kávové lyžičky oleja a jeden hrnček zmesi múky a soli. 

5. Všetky ingrediencie v malej miske zmiešame,  aby sa spojili. 

6. Hmotu vysypeme na pomúčenú pracovnú dosku a vymiesime dohladka. 

7. Z daného množstva ingrediencií pripravíme 5 dávok plastelíny. 

8. Plastelínu uchovávame v plastovom vrecúšku v chladničke 

( Pozn. Na naše pokusy postačí aj polovičná dávka a nemusí byť plastelína zafarbená 

potravinárskym farbivom, ale ak si chcete z plastelíny vyrobiť napr. veľkonočné vajíčka , 

farbivo potrebujete ) 

Skontroluj si !   Riešenia úloh z týždňa od 23.3. -27.3.2020: 

a) 36kg = 36 000   g =  36 000 000  mg =0,036     t                          

b) 125dm3 =  125 000 ml= 125 000 cm3 = 125  l =  1,25   hl=  0,125  m3 

c)  0,05 km = 50    m =   500   dm =  5000   cm = 50 000   mm                       

 

 



Biológia 
Vyučujúca: Mgr. Johanka Fabová 
Ahojte srdiečka!  
Tento týždeň sa budeme venovať opakovaniu .  Posielam  dobrovoľný testík. Ak mi odpovede 
pošlete na mail johankafabova@gmail.com ohodnotím. Samozrejme  odpoviem na akékoľvek 
nejasnosti a otázky z biológie. Prajem pekný deň.  
 
1. Planktón tvoria: 

a) malé organizmy obývajúce dná riek, jazier, dažďové pralesy a pôdu; odstraňujú zvyšky 
odumretých tiel rastlín a živočíchov 
b) všetky organizmy žijúce v mori; sú súčasťou potravového reťazca na Zemi 
c) malé organizmy, ktoré sa vznášajú vo vode; sú zdrojom potravy pre iné vodné živočíchy 

2. Aký typ nervovej sústavy má nezmar? 
a) rebríčkovú nervovú sústavu 
b) rozptýlenú nervovú sústavu 
c) pŕhlivú nervovú sústavu 

3. Tráviacu sústavu nezmara tvorí: 
a) tráviaca dutina s ústnym otvorom, ktorý zároveň slúži aj ako vyvrhovací otvor 
b) tráviaca rúra s ústnym otvorom na začiatku tela a análnym otvorom na konci tela 
c) nezmar prijíma potravu celým povrchom tela 

4. Pásomnica patrí medzi: 
a) mäkkýše 
b) ploskavce 
c) pŕhlivce 

5. Ako prijíma pásomnica potravu? 
a) cez ústny otvor na hlavičke 
b) nemusí prijímať potravu, lebo je parazit 
c) celým povrchom tela 

6. Samička ktorého parazita v noci vylieza z konečníka a kladie v jeho blízkosti vajíčka? 
a) hlísta detská 
b) pásomnica dlhá 
c) mrľa ľudská 

7. Hlísta detská patrí medzi: 
a) vnútorné parazity 
b) zdraviu prospešné parazity  
c) vonkajšie parazity  

8. Špeciálny drsný (strúhací) jazýček v ústnej dutine má: 
a) nezmar zelený 
b) pásomnica dlhá 
c) slimák záhradný 

9. Lastúry dýchajú: 
a) pľúcnym vakom 
b) žiabrami 
c) celým povrchom tela 

10. Schránku - ulitu má: 
a) slizniak 
b) lastúra 
c) slimák 

11. Obehová (cievna) sústava u obrúčkavcov je: 
a) uzavretá - krv prúdi v uzavretých cievach 
b) otvorená - krv sa vylieva do telovej dutiny a obmýva vnútorné orgány 
c) uzlinová - krv sa tvorí v hlavovej uzline a prechádza do obrúčkových uzliniek 

12. Nervová sústava dážďovky je: 
a) rozptýlená 
b) rebríčková 
c) ešte nemá vyvinutú nervovú sústavu 
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Dejepis 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
 
Správne odpovede z kontrolného testu: 1.c, 2.c, 3.a, 4.d, 5.b, 6.c, 7.d, 8.b, 9.a, 10.c 

Hodnotenie testu: 10-9 správnych odpovedí = 1, 8-7=2, 6-5=3, 4-3=4, 2-0=5 

Nová učebná látka – Tematický celok Obrazy stredovekého sveta 

Korene stredoveku, svet a ľudia za hranicami Ríma str. 58.-59 

Práca s textom učebnice, za pomlčkou stručne doplniť 

Ktoré tri veľké ríše boli v stredoveku vytvorené (ohraničiť storočie trvania) – 

Ktoré tri veľké kmeňové príbuzenstvá sa vytvorili v Európe mimo Rímskej ríše –  

Slovania (kde žili, spôsob života a obživy, jazyk, delenie Slovanov na tri skupiny podľa svetových strán)  

 
Technická výchova  

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
Téma Životné potreby jednotlivca a rodiny. Poznať osobné – (za pomlčkou dopísať do zošita), rodinné 

– , spoločenské potreby –  

Kedy šetriť peniaze – , požičiavať –  

 

Občianska náuka 

Vyučujúci:  Mgr. Gejza Sitkey 
Učebná téma Kultúrny a verejný život v obci (dedina, mesto) 

Zápis do zošita – aké kultúrne, spoločenské a športové podujatia mesto a mestá organizujú (väčšinou 

pravidelne) a čo ľuďom (divákom) prinášajú 

Kultúrne (rôzne vystúpenia), koho –  

Športové –  

Spoločenské, trhy (jarmoky)  

Telesná výchova 

Vyučujúca: Mgr. Ľubica Balážiová 

Pokračovať v doplnkovom štúdiu.  

Hudobná výchova 
Vyučujúca:        Mgr. Janka Chvojková  
Vašou úlohou, milí moji šiestaci,  je vytvoriť plagát. Predstavte si, že ste sa dali na umeleckú dráhu 
a dnes je z Vás  populárny spevák, speváčka alebo máte úžasnú skupinu. 
V týchto dňoch by ste sa chceli predstaviť tu v našom meste, a preto chcete prilákať čo najviac ľudí na 
Váš koncert. 
Určite máte doma hocijaký papier, pastelky. Nakreslite plagát s pozvánkou na Váš koncert, skúste 
popremýšľať, čo najviac zaujme ľudí, pohrajte sa s farebnosťou, písmom. Určite vytvoríte krásne 
plagáty. Odfoťte a pošlite mi na môj mail. Každú snahu ohodnotím. 
Všetko, čo vytvoríte mi prosím pošlite na moju adresu: janka.chvojkova@azet.sk 
 
Držte sa a hlavne veľa zdravia Vám i Vašim rodinám. S pozdravom Vaša pani učiteľka Janka 
Chvojková. 
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Výtvarná výchova 

Vyučujúca: Ing. Dana Kopencová 

Téma: jarná "hlavička"  

Technika: kombinovaná - koláž a kresba 

Pomôcky: A4 výkres, ceruzka, čierna fixka, nožnice, 

 lepidlo a časopisy, letáky..... 

Ako pomôcku máte obrázok.  

Tvár nemusí byť veľká, ale účes nech ja dominantný. 

Inšpirujte sa, ale neobkresľujte! Použite svoju fantáziu. 

 

Informatika 

Vyučujúci: Mgr. Erik Zmetek 

Bez zadania. 

 

Etická výchova 

Vyučujúca:  Ing. Dana Kopencová 

Milí piataci a šiestaci,  

vašou úlohou bude napísať rozprávku, alebo príbeh, kde hlavnou postavou 

bude COROŠ (postavička pomenovaná podľa korona vírusu). Ako každá rozprávka končí šťastne, aj tá 

vaša by mala mať šťastný koniec. Ostatné postavičky si pomenujte sami. 

Dbajte o to, aby rozprávka, alebo príbeh mali zmysel. Poteším sa aj ilustrácii. 

Rozsah vašej práce má byť najmenej na formát A5 (polovička A4) 

Prajem vám aj vaším rodinám, krásne, pokojné a napriek všetkému radostné sviatky. 

p.uč. Kopencová 

 


