
Samoštúdium 
Ročník:  šiesty 
Triedy:   6.B, 6.C, 6.D 
Predmet:  slovenský jazyk a literatúra 
Vyučujúca:  PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie:  1.6. 2020 –5.6. 2020 

 

Ahojte, milí šiestaci, 

áno, viem, už ste veľkí  Aj napriek tomu Vám prajem k Vášmu sviatku veľa zdravíčka, lásky, 

priateľov a harmónie v rodine. Nech sa Vám plnia sníčky a nech je Váš svet krajší ako včera  

Prosím Vás, neposielajte mi vypracované úlohy z tohto týždňa, posielajú iba tí, ktorí ešte neposlali 

všetko predošlé!!!       Vaša učka Annamarie 

 

1. Do zošita si napíšte  alebo nalepte  tieto poznámky(príprava na september! Netreba sa zatiaľ učiť!!!) 

Prísudok 

-je hlavný vetný člen, ktorý vyjadruje dej, činnosť, stav alebo vlastnosť podmetu. Prísudok 

teda vyjadruje činnosť, ktorú vykonáva podmet. Pýtame sa naň otázkou Čo robí podmet? Čo 

sa deje s podmetom? 

Prísudok môže byť: 

1. Slovesný prísudok a) plnovýznamové sloveso –  Dieťa sa teší.  Hodiny tikajú. 

b) Neplnovýznamové sloveso + neurčitok plnovýznamového 

slovesa: Dievčatá sa začali tešiť. 

  Deti chcelividieť babičku. 

2. Slovesno-menný prísudok  

a) sponové sloveso (byť) + podstatné meno:  Otec je lekár. My smežiaci. 

b) Sponové sloveso (byť) + prídavné meno: Otec je pracovitý. Vy steusilovní. 

c) Sponové sloveso (byť) + zámeno:  Kniha jemoja. Zošity súnaše. 

d) Sponové sloveso (byť) + číslovka:  Boli smeprví. Otec jedruhý. 

e) Sponové sloveso (byť) + príslovka: Akcia bude zajtra. Vajíčka súnatvrdo. 

 

3. Citoslovný Žaba čľup do vody. Pretekár hop cez prekážky. 

Podľa zloženia rozlišujeme: 

1. Jednoduchý slovesný prísudok – je vyjadrený iba jedným slovesným tvarom /hoci aj 

zloženým slovesným tvarom/ – kúpila, bola by kúpila, kúpila by 

2. Zložený slovesný prísudok – pozostáva z dvoch rozličných slovies – mohla kúpiť, začala 

cvičiť, a pod. 



2. Riešenie doplňovačky z minulého týždňa, prosím, opravte si chyby! 

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

Na narodeniny  som dostal krásny darček, po ktorom som dávno túžil. Najskôr som sfúkol sviečky.  

Potom mi otec povedal:  Zakrysi oči, počítaj do päť a potom sa obzri !  Za mnou stál psík. Dal som mu 

meno Ben. Má veľa psích zvykov. Labkami sa zvykne dotýkať  sestrinej  skrinky. Niekedy je pri 

naháňačke so mnou a bratom najrýchlejší. Rád vyskakuje do výšky . Na babkinu  mačku často cerí 

zuby . Verili by  ste, že je to môj najlepší kamarát? Bez neho by  mi  bolo určite veľmi smutno.  

 

1/ Napíš číselné kódy viet v tejto doplňovačke ako sme sa učili, 

napr. 1-podstatné meno, 2-prídavné meno atď.  

 

2/ Vypíš z textu všetky podstatné mená a prídavné mená a uveď  k nim vzor,  

napr. krásny – pekný, darček – dub, atď. 

slovo narodeniny je pomnožné – pri nich sme sa ešte neučili určovať vzory! 

 

LITERATÚRA 

Prečítaj si ukážku v učebnici na str. 110 -112 a odpovedz na nasledujúce otázky. 

Rudo Moric: Prefíkané vrany 
 

Prečítaj si ukážku v Literárnej výchove pre 6. ročník ZŠ na str. 111-112 a odpovedz na nasledujúce 
otázky. 

 
1.   Označ nepravdivé tvrdenie o literárnej ukážke. 
A/  Autorom diela, z ktorého je ukážka, je slovenský spisovateľ Rudo Moric. 
B/  Úryvok, ktorý ste čítali pod názvom Prefíkané vrany, je z knihy Z poľovníckej tašky. 
C/  Kniha vznikla na základe rôznych príbehov o zvieratách, ktoré spisovateľovi rozprával 
horárBohdan Müller pri potulkáchpo horách počas dovolenky na Kysuciach. 
 
2.   Kedy ujo Bohdan Müller vyrozprával príbeh o prefíkaných vranách? 
A/  ráno                                   B/  poobede                      C/  večer 

3.   Slovné spojenie - od samého rána som ujovi objedal uši – znamená: 
A/  Od samého rána som ujovi stále pripomínal, kedy už začne rozprávať príbeh. 
B/  Od samého rána som ujovi rozprával veci, ktoré ho nudili. 
C/  Od samého rána som ujovi stále pripomínal, aby prestal rozprávať. 

4.   Prečo ujo Bohdan Müllernemal rád vrany? 
A/  Vrany ničili hniezda lesných speváčikov. 
B/  Vrany znášali vajcia do hniezd lesných speváčikov. 
C/  Vrany vykrádali hniezda lesných speváčikov. 

5.   Prečo sa ujo Bohdan Müllervybral k rybníku? 
A/  poľovať na divé kačice      B/  pozorovať vrany   C/  poľovať na bažanty 

6.  Čo hľadali vrany vo vypustenom rybníku? 
A/  chrobač         B/  žaby                          C/  dážďovky 

 

Vyhľadaj v slovníku na  https://slovnik.juls.savba.skvýznam slova a synonymá k slovu škebľa 

https://slovnik.juls.savba.sk/


MAT 

 

Ahojte, moji milí šiestaci! 

Dúfam, že sa máte dobre a že ste zdraví. Už iba mesiac a je koniec školského roka, dúfam, že 

to týmto spôsobom nejako dobojujeme. Tento mesiac vám budem posielať úlohy 

z opakovania celého šiestackého učiva. Samozrejme, po častiach. Všetko by ste mali mať 

v zošitoch, čiže ak už ste na niečo pozabudli, tak v nich pekne zalistujte a zopakujte si. Opäť 

budem do piatku čakať vaše odfotené riešenie na môj mail martinavopy@gmail.com.  

Želám vám krásny týždeň, pekné slnečné dni, veľa radosti a zdravia. 

Majte sa krásne 

Martina Vopy 

 

1. Ak k dvojnásobku neznámeho čísla pripočítame 17, dostaneme 67. Aké je neznáme 

číslo? 

2. Ak k polovici neznámeho čísla pripočítame 6 000 dostaneme 9 000. Aké je neznáme 

číslo? 

3. Aký je druhý sčítanec, ak je súčet dvoch čísel 17 500 a prvý sčítanec je 7 900? 

4. Podiel dvoch čísel je 22. Delenec je 154. Aký je deliteľ? 

5. Vypočítaj: 

a)     –         –              –         

b)                          

c)                                      

d)          –                         

e)    –                      

f)      –                         

g)          –           

h)                                 

 

 

 

 

mailto:martinavopy@gmail.com


6CD  ANJ Mg. Monika Kubrická  1.6.-5.6.2020 

-posledné týždne samoštúdia/ školského roka/ sa zameriame na opakovanie toho, čo ste sa učili a mali 

by ste vedieť. Tento týždeň si zopakujete present simple a present continuous (pozrite si najskôr 

gramatické pravidlá v zošite alebo vzadu v pracovnom zošite ) . Napíšte do zošita čísla viet a tvar 

slovesa, ktorý doplníte. Pošlite mi to na mail ako predtým. 

1.Use the present simple in these sentences/ použite prítomný jednoduchý čas 

1. Christopher...................... (drive) a bus every day. 

2. We......................... (have) some money. 

3. ................................. (you watch) movies at weekends? 

4. They........................... (not work) for us in summer. 

5. I............................... (love) to dance. 

6. She......................... (have) many friends in Italy. 

7. Alexis and her husband always......................... (come) for the summer. 

8. ...................... (he draw) well? Yes, he ____________ 

9. James .......................... (not remember) me. 

10. She............................  (wash) the dishes every evening. 

2.Choose the best option./ vyberte správny tvar 

a) Laura speaks/is speaking  at the moment. 

b) I go /am going to the theatre every month. 

c) What do you /are you doing on Saturday evening? 

d) We don’t / aren’t eating pizza right now. 

e) Do you/are you writing on the board now? 

f) Look! The teacher plays/is playing football with children. 

g) Be quiet! Our grandfather sleeps/is sleeping on the sofa. 

h) I don’t watch/am not watching cartoons every weekend. 

i) We don’t/ aren’t going to the shops today. 

j) I don’t like/am not liking Maths.  

 

3.Put the verbs in brackets into the correct tense (present simple or continuous). 
a) He ........................... (swim) in the lake every summer. 

b) They ........................... (visit) their grandparents at the weekend. 

c) I ........................... (sit) on the chair now. 

d) We ............................ (speak) English every day. 

e) „ ................................ (you, cook), mom?“ 

f) My friend ........................... (have) got blue eyes. 

g) ................................ (you, collect) stamps or badges? 

h) I ............................. (play) the guitar every afternoon. 

i) We .............................. (listen) to our teacher now. 

j) Sandy ................................. (travel) on holiday to Italy today 

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

-ZOOM utorok 2.6.2020 o 11:00 (v prípade zmeny dám vedieť na váš mail) 

ID 207-217-1697  Heslo 945239 

Ak máte nejaké otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, neváhajte mi napísať. Keby niekomu nešli 

preposlať vypracované úlohy, môžeme sa dohodnúť na inom spôsobe odovzdania. 

  

Prajem všetkým krásny Deň detí, aby ste boli hlavne zdraví a usmiati  

pekný týždeň   



Samoštúdium 1.6-5.6.2020 6.C 

Milý žiaci , 

Od ďalšieho týždňa by som bola rada, keby sme sa zamerali na opakovanie už prebratých časov 

a gramatiky . Chcem poprosiť o trpezlivosť s opravovaním, ale je toho veľmi veľa a keď vám chcem 

úlohu opraviť aj s komentármi a označiť presne chybu, tak mi to trvá trocha dlhšie. Ďakujem za 

trpezlivosť.  

Tento týždeň od vás budem chcieť od vás aj projekt, na ktorý budete mať čas dva týždne, teda do 

12.6.2020.   

 Vypracujete projekt na tému: Moja krajina/ My country. Nakreslite mapku Slovenska 

a vyhľadajte si nejaké informácie na internete o Slovensku, nejaké zaujímavé miesta , ktoré si 

myslíte že sú zaujímavé alebo sa vám páčia pretože ste ich už niekedy navštívili. Rozsah bude 

90-120 slov. Poprosím vás , nekopírujte mi vety z internetu, viem rozoznať čo ste napísali vy 

a čo ste okopírovali. Píšte úplne jednoduché vety , časy a gramatiku ktorú viete používať. 

!!!!!! Tento projekt bude súčasťou koncoročného hodnotenia!!!!!!! 

Anglický jazyk – 6. ročník – opakovanie učiva 

 

1. Pomenuj činnosť: vacuumthefloor, do theshopping, takeouttherecycling, 

loadthedishwasher: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

 

2. Urč gramatický čas v daných vetách – PP – prítomný priebehový, PJ – prítomný 

jednoduchý, MP – minulý priebehový, MJ – minulý jednoduchý: 

 

1  Peter usuallyvacuumsthefloor. 

2  Sue and herfriendsaren´tgoing to theirclassroomnow. 

3  Whatwereyoudoing at 2 p. m. on Monday? 

4  We´rewatchingtheelephants at the moment. 

5  Wetravelled to Spain in July. 

6  We go to schoolfromMonday to Friday. 

7  DidyoutakeMutwithyou? 

8  Theyweren´tplayingfootball. 



 

3. Utvor dvojice: 

 

It´s hot. Sneží.  It´sraining. Je hmla. 

It´scold. Je slnečno. It´scloudy. Je veterno. 

It´ssunny. Je zima. It´swindy. Je oblačno. 

It´ssnowing. Je horúco. It´sfoggy. Prší. 

 

4. Doplň do viet SOME alebo ANY: 

 

    1.There isn´t   .....   butter in thefridge. 2.There are   .....   tins of tuna in thecupboard. 

    3.Do weneed   .....   vegetables? 4.I had   .....   soupforlunch. 5.We didn´tbuy   .....   

bread. 

 

       Doplň   A   /   AN   , kde je to potrebné: 

1.Do youlike   .....   chicken? 2.Can I have   .....   apple, please? 3.I don´tlike   .....   

bananas. 4.I alwayshave   .....   eggforbreakfast. 5.I never drink   .....   coffee or   .....   tea. 

 

5. Nájdi v krížovke 10 pomenovaní jedla a nápojov – BEEF, TROUT, CHICKEN, 

SATSUMA, LEMON, BEANS, EGG, TUNA, TEA, RICE: 

 

B E A N S E T U L 

E G G S Q R Y S E 

E L K C T U N A M 

F Q I H P A K T O 

X T R I C E L S N 

R R M C E E K U A 

L O R K I C V M D 

W U T E A I M A E 

E T V N P W C S B 

                Napíš ich po slovensky. 

6. Pomenuj po anglicky, čo je na obrázkoch – útes, hora, ostrov, jazierko: 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

  

 

1 2 3 4 

 

7. Napíš, čo je vyhláskované: 

aj dí ou en tí dží ou tí ou es sí ejč ou ou el en ou dabljú ☺ 

                  ☻ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIO 

Ahojte srdiečka! 

K dnešnému dňu vám prajem veľa lásky, šťastia a samozrejme zdravia ! 

Na tento týždeň vám posielam video -hmyz.  

Vašou úlohou bude napísať mi : 

1. Čo sa vám na hodine páčilo/nepáčilo/chýbalo vám. 

Pekný deň!  

 

 

 

 

 

Občianska náuka 

Hodnotený pracovný list 

Úlohy: I. Popíš bližšie erb mesta Topoľčany 

            II. Kto spravuje mestá a kto obec 

            III. Ktoré sú štátne sviatky SR /nie cirkevné štátne sviatky/ a zároveň dni 
pracovného pokoja 

Práca na dva týždne, pracovný list poslať na mail gejza.sitkey@gmail.com do 
12.6.2020. 

 

 

 

 

 

TECH 
 

Príprava jedla, studená kuchyňa.  Predjedlo. 

Jednotlivé chody pri slávnostných obedoch. 

https://www.youtube.com/watch?v=h_ccHvaOXtI


Stredoveké Nemecko - Dejepis    6.C                                3.jún 2020 

(str. 92) 

Po smrti Karola Veľkého sa východná časť ríše stala východofranským 

kráľovstvom, kde vládli jednotlivé kniežatá.  

V polovici 10.storočia neposlušné kniežatá zjednotil  OTO  I. Veľký. Zmocnil 

sa všetkých území, kde sa hovorilo po nemecky. Oto I. porazil staromaďarské 

kočovné kmene pri rieke  Lech  (v roku 955) Za tento čin ho pápež v roku 962 

korunoval za nemeckého cisára. Len málo panovníkov sa v nemeckom 

stredoveku  vyrovnalo schopnostiam Ota I. Veľkého. 

Od 12.storočia- panovnícka moc v Nemecku stále slabla, až sa krajina rozpadla 

na malé kniežatstvá. Žili samostatne a medzi sebou súperili a stále bojovali. 

Stredoveké Anglicko - Dejepis    6.C                                          5.jún 2020 

(str. 92-93) 

V 7.a 8.storočí bolo dnešné Anglicko rozdrobené na množstvo malých 

kráľovstiev. Vybudovali ich kmene : Anglov, Sasov a Jutov. 

Kráľ Alfréd Veľký - zjednotil tieto anglosaské kráľovstvá, preto ho 

považujeme za prvého anglického kráľa. 

1066- bitka pri Hastingse, kde normandský vojvoda Viliam Dobyvateľ porazil 

Angličanov. A tak Viliam Dobyvateľ založil novú kráľovskú dynastiu 

v Anglicku. 

Ďalší anglickí panovníci (králi ) - Richard Levie srdce (bojoval v križiackych 

výpravách, aj tam zahynul). Potom vládol jeho brat- Ján Bezzemok (čiže stratil 

všetky zeme, ktoré voľakedy patrili Anglicku). 

Šľachtici sa búrili proti kráľovi Jánovi Bezzemkovi  a tak si vydobili viaceré 

privilégiá - v roku 1215 vydal Ján Bezzemok - Veľkú listinu slobôd, na 

základe ktorej,  vlastne vznikol budúci anglický parlament.  

Anglický parlament mohol spolurozhodovať o budúcnosti krajiny, spolu 

s kráľom. Skladal sa z vysokých cirkevných predstaviteľov a šľachticov 

(lordov). Po storočnej vojne - Anglicko bolo porazené  a oslabené. Angličania 

zvrhli svojho kráľa. 

 



Vyučovací predmet : Fyzika                                              Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy: 6.A, 6.B, 6.C,6.D                                                         Úlohy na obdobie : 1.6 – 5.6..2020 

 Milé deti – žiaci šiestaci,  

 v nasledujúcich júnových týždňoch si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  tie vedomosti 

z fyziky,  ktoré  ste nadobudli  počas celého školského roku 2019/2020, a to prostredníctvom testov, 

ktoré budú pre vás uverejnené  na portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete použiť poznámky zo zošita, 

učebnicu fyziky, internet . Testy môžete spustiť opakovane, aby ste si lepšie zapamätali správne 

riešenia úloh!  

Tento spôsob precvičovania učiva fyziky 6. ročníka je DOBROVOĽNÝ (nebudem 

riešenia úloh  hodnotiť!!!) Mal  by byť pre vás formou zábavy, ktorá vám prinesie 

úžitok a dobrý pocit z vykonanej práce !!!. 

 Tento týždeň na portáli ALF je  pre žiakov  6. A,  6.B,  6.C, 6.D  uverejnený test pod názvom:  

„Fyzikálne veličiny“ 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE !!!  

Niektorí z vás, ktorí si doposiaľ vzorne plnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si 

poznámky do zošita, posielali mi zdokumentované riešenia úloh , pracovného listu , prípadne 

pokusov) si môžu vydýchnuť a tešiť sa na letné prázdniny !!! 

 

Ale sú aj takí, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti! 

 Títo žiaci majú ešte stále možnosť ovplyvniť koncoročné hodnotenie ich práce v predmete fyzika. 

Môžu naďalej svoje riešenia úloh, pracovného listu alebo uskutočnenie pokusov zdokumentovať  

a poslať  na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com    

Vybrať si môžete akékoľvek úlohy (pokusy) z fyziky z predchádzajúcich období 

samoštúdia  od 16.3.2020!!! 

P.S. Všetko najlepšie k Vášmu sviatku – Dňu detí ! 
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Geografia 

1.6.- 5.6.2020 

 

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

hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla)  

Pozrite si prezentáciu  Východná Ázia – je to zhrnutie učiva / prezentácia  na utvrdenie vedomostí/.  

Pracovný list mi pošlite na mail eva.makova@gmail.com 

 

Východná Ázia – utvrdenie učiva 

 

 1. Ktorá rieka vytvára hranicu medi Čínou a Ruskom ?.......................... 

 2. Na hraniciach Číny a Mongolska leží púšť .......................................... 

 3. Najľudnatejším štátom tejto oblasti je .............................................. 

 4. Najväčším mestom na svete je .......................................................... 

 5. Ktoré mestá  v Japonsku boli zničené atómovou bombou..............................,   ............................. 

 6. Vymenuj 3 najväčšie čínske mestá ...................................................................................................... 

 7. Ktoré  krajiny oddeľuje 38 rovnobežka ............................................., ............................................... 

 8. Vysvetli čo je Tibet, /3 informácie /................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................ 

 9. Japonsko  vyváža /3/ ........................................,  ...............................................,  ............................., 

      ............................................................. 

10. V Mongolsku žije kočovný národ............................. v stanoch, ktoré sa volajú............................... 

11. Vymenuj Japonské ostrovy ............................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................................... 

12. Vnútrozemský štát Východnej Ázie je.............................................................................................. 

13. S ktorými krajinami susedí Čína? 

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 



14. Národný šport......................................  a jedlo ................................................Japoncov. 

15. Najvyšší vrch Japonska..........................., je  zároveň .................................vrchom 

Japoncov. 

16. Napíš štáty a ich hlavné mestá  Východnej Ázie.  

 

 

 

17. Vytvor správne dvojice   : 

 

A. Kórejsky 1. more 

B. Gobi  2. púšť 

C. Juhočínske   3. more 

D. Veľká čínska    4. polostrov 

E. Tibetská náhorná           5. plošina     

F. Japonské                        6. ostrovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahojte deťúrence, 

chcem Vám k Vášmu sviatku popriať všetko naj. Veľa veľa lásky, 

zdravia, radosti a prajem Vám, aby sa Vám splnili Vaše sníčky. Buďte 

vždy sami sebou. Mám Vás rada. 

 

V septembri máte u mňa zmrzku. Už sa teším. 

                                                                              Vaša triedna. 
 



                                                                           



 


