
 

Život v Ríme - kultúra, vzdelanosť, architektúra a hry 

Dejepis- 6.C                                                           20.3.2020 

 

Rimania stavali chrámy pre bohov podľa gréckeho vzoru.  Okrem týchto stavieb stavali 

Rimania aj : koloseá, knižnice, múzeá, divadlá , kasárne , kúpele , vodovody atď. Toto 

slúžilo bežným ľuďom. 

Pre cisárov sa stavali tieto stavby : víťazné stĺpy a víťazné oblúky(napr. Víťazný stĺp 

Marca Aurélia v Ríme alebo Konštantínov víťazný oblúk v Ríme). 

Deti sa vzdelávali v školách, kde sa učili matematiku, latinčinu, gréčtinu, filozofiu, 

históriu, telocvik, hudobnú výchovu, prírodné vedy, medicínu atď. 

Museli vedieť aj rečníctvo. 

Divadlá - Rimania  písali hlavne komédie a tragédie, hlavnými autormi tragédií a komédií 

boli : Vergílius a Ovídius. Námety čerpali z histórie Ríma a písali aj o Rímskych bohoch. 

Veľké amfiteátre(koloseum) - boli tu zápasy gladiátorov, preteky na vozoch so záprahom 

koní. Ľudia sa s obľubou chodili pozerať na tieto zápasy. Mohli si tipovať víťaza. 

Rímski cisári podporovali tieto hry, vedeli, že ak budú mať ľudia „chlieb a hry“, nebudú 

sa proti cisárovi búriť. 

 

Kresťanstvo v Rímskej ríši - Dejepis (učebnica str.54)  6.C   25.3.2020 

 

Po Ježišovom ukrižovaní  kresťanstvo nezaniklo. Naopak, ešte viac sa posilnilo a rozšírilo 

do iných krajín. Apoštoli pokračovali v šírení učenia Ježiša Krista.  Takto sa učenie  

dostalo aj do Rímskej ríše.  V Ríme vznikali prvé kresťanské obce, na ich čele stáli 

biskupi. 

Rímsky biskup = pápež, prvým pápežom bol apoštol  PETER. 

Rímski cisári pokladali kresťanov za vzbúrencov, pretože odmietali uctievať rímskych 

bohov a aj cisárov. 

 Rímski cisári ich vraždili v amfiteátroch(hádzali ich šelmám). Prví kresťania v Ríme sa 

museli ukrývať v katakombách.(v chodbách, v podzemí, pod mestom Rím). 

Prvým symbolom kresťanov bola RYBA, neskôr KRÍŹ. 



Prenasledovanie kresťanov skončilo až za vlády cisára Konštantína Veľkého(313 n.l. 

kresťanov zrovnoprávnil s ostatnými náboženstvami) 

Cisár Theodosius - nariadil v roku 395 n.l., aby sa kresťanstvo stalo hlavným 

náboženstvom v Rímskej ríši. 

 

Vznik  stredoveku - dejepis (učebnica str. 58)   6.C                   27.3.2020 

 

Rok 476 n.l. - v tomto roku  zanikla Západorímska ríša, tento rok je považovaný za 

začiatok stredoveku v Európe. 

V prvých storočiach stredoveku vládol chaos. Po celej Európe rýchlo vznikali a zanikali 

rôzne malé štáty Menil sa celý štýl života. Nakoniec vznikli tri veľké ríše stredoveku : 

Boli to tieto : 

FRANSKÁ RÍŠA (trvala od 498- 843 n.l.) 

BYZANTSKÁ RÍŠA (trvala od 395 - 1453 n.l.) 

ARABSKÁ  RÍŚA   (trvala od 622- 1258 n.l.) 

 

Obdobie stredoveku sa nazýva aj obdobím „temna“ (procesy s kacírmi, procesy 

s čarodejnicami, mučenie pri výsluchoch atď. ) 

Stredovek  skončil v roku 1492, kedy bola objavená Amerika- Krištofom Kolumbom, 

vtedy už začalo nové obdobie - novovek. 

 

  



Vyučovací predmet : Fyzika                                                        Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy: 6.A, 6.B, 6.C,6.D                                                                  Úlohy na obdobie : 23.3. -27.3.2020 

1.praktická aktivita (pozn. aktivitu robíte len v prípade, ak ste ZDRAVÍ !!!) 

Úloha : Zisti vitálnu kapacitu pľúc Teba a členov Tvojej rodiny, vypočítaj priemernú hodnotu  (aritmetický 

priemer). 

Pomôcky: zaváraninová fľaša s vrchnákom, odmerná nádoba (napr. kuchynská odmerka ),2  slamky, plastelína 

(vosk, lepiaca páska). 

Postup : 

1. Zhotov si model zariadenia na meranie vitálnej kapacity pľúc podľa návodu v učebnici – 

-Fyzika pre 6.ročník základnej školy  (A4)  str. 25 

2. Do zaváraninovej fľaše ( na obr. ) nalej 600 ml farebnej kvapaliny (napr. nesladeného čaju). 

3. Hlboko  sa nadýchni a vydýchni cez slamku ponorenú do kvapaliny vo fľaši . 

4. Vytlačenú vodu druhou slamkou  zachytiť do odmernej nádoby. 

5. Odmeraj   množstvo vytlačenej kvapaliny v odmernej nádobe. 

6. Objem  vytlačenej kvapaliny zaznamenaj do pripravenej tabuľky v zošite . 

7. Podľa tabuľky budeme v škole zhotovovať graf (pozn. žiaci 6.A si môžu graf zhotoviť doma).  

 

    

Tabuľka : 

Meno     

Objem ( ml)     

Pozn . Ak je členov vašej rodiny  menej ako 4, môžu členovia rodiny meranie  opakovať. Ak je Vás viac ako 4, urob 

viac meraní a tabuľku prispôsob podľa počtu členov rodiny. Najmenej však musia byť  

4 merania. 

2. Zopakuj si premeny jednotiek  v nasledovných úlohách (zapíš do zošita): 

a) 36kg =                      g =                       mg =                   t                          

b) 125dm3 =                          ml=                      cm3 =                               l =                            hl=                m3 

c)  0,05 km =                 m =                     dm =                  cm =                          ml                        

 

 



Dátum 23.3. -27.3. 

VNÚTORNÉ PARAZITY – PLOSKAVCE A HLÍSTOVCE 

Ploskavce  

Pásomnica  

• v tenkom čreve človeka 

• Hlavičkou s prísavkami sa prichytí na stenu čreva a postupne jej dorastajú články 

• Obojpohlavná 

• Potravu prijíma celým povrchom tela 

• Vajíčka sa dostanú potravou do tela ošípaných alebo hovädzieho dobytka. Vytvorí sa larva, 

ktorá sa dostane do svalov. Z nej vznikne uhor. Pri nedostatočnej tepelnej úprave mäsa sa 

nám môže dostať do tela. 

 

Hlístovce 

Hlísta detská 

• Parazituje v tenkom čreve človeka 

• Má ústny a análny otvor 

• Oddelené pohlavie 

• Samček sa líši od samičky = pohlavná dvojtvarosť 

Mrľa ľudská 

• Parazituje v hrubom čreve človeka 

• Oddelené pohlavie 

• Vajíčka spôsobujú svrbenie v oblasti konečníka 

 

Vytvor plagát so základnými hygienickými pravidlami 

Zisti informácie o možnostiach prevencie pred cudzokrajnými vnútornými parazitmi 

  



Telesná výchova ( domáce štúdium) 

Pokyny k predmetu Telesná a športová výchova: 

Pohyb na čerstvom vzduchu je nevyhnutný aj v čase karanténnych opatrení. Odborníci odporúčajú 

prechádzku v lese, beh v prírode, bicyklovanie, poprípade prácu na dvore alebo v záhrade. Samozrejme, 

počas všetkých aktivít je potrebné prísne dodržiavať aktuálne platné nariadenia na celoštátnej , ako i 

obecnej úrovni. Uvedené aktivity vykonávajte po konzultácii s rodičmi buď samostatne alebo výlučne s 

členmi vašej domácnosti.  

V nasledujúcich dňoch budú na tejto podstránke postupne pribúdať linky na videá alebo články, ktoré 

svojím obsahom korešpondujú s osnovami učiva ZŠ. Budú zamerané na zdravý životný štýl a ukážky 

techník jednotlivých športov. Dobrý tip počas víkendu pripravte rodičom chutné a zdravé raňajky. 

 

Raňajky (zdravé) sú základ dňa :)  

https://www.youtube.com/watch?v=GuorhXYM-30 

Príprava na hádzanú 

https://www.youtube.com/watch?v=XjKWoz_-Ee8 

 

 

 

 

Geografia 

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 Zakaukazské štáty do zošita. Pri v 

Kto má vypracovať prezentáciu o danej oblasti / Juhozápadná Ázia, Irán, Irák, 

zakaukazské štáty/ pošlite to na adresu eva.makova@ gmail.com 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GuorhXYM-30
https://www.youtube.com/watch?v=XjKWoz_-Ee8


ANJ  

6CD Mgr. Monika Kubrická    SAMOŠTÚDIUM 23.-27.3.2020 

1.hodina 

Student´s book 

-str.65 – English across curriculum – The USA – čítanie s porozumením – prečítať text, preložiť si a vypísať do 

zošita neznáme slovíčka. Vypracovať cvičenia 1,2 – podľa text a cvičenie 3 na základe svojich vedomostí alebo 

s pomocou internetu.  

2.hodina 

-str.65 – English across curriculum – The USA - Vypracovať cvičenia 1,2 – podľa text a cvičenie 3 na základe 

svojich vedomostí alebo s pomocou internetu.  

3.hodina Student´s Book 

-str.66 – Review – cvičenia 1,2,5 

 

 

Mgr. Zuzana antalova 6.C  23.3.202-27.3.2020 

• Tento týžden sa zamerame na opakovanie lekcie 5, poprosím žiakov aby si zopakovali všetku gramatiku z 

tejto lekcie, aby si skontrovali aj či maju vypracované všetky cvičenia z lekcie čislo 5, taktiež poprosím 

žiakov aby si dopracovali progresscheck 5 

• ďalej žiakom posielam odkazy na stránky kde si danu gramatiku môžu precvičovat aj cez internet kto ma 

možnost 

• Poprosím všetkych žiakov mojej skupiny ak nahodou niečomu nerozumeju alebo maju nejaky problem s 

angličtinou som ochotná pomoct prostrednictvom messengeru, nech ma kludne kontatujú cez FB 

• https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/games/?cc=fr&selLanguage=en 

• https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/test?cc=fr&selLanguage=en 

• https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/?cc=fr&selLanguage=en 

• Poprosim vsetkych  žiakov aby ma kontaktovali nakolko som posledny týžden chýbala a neviem ako 

prebrali danu gramatiku . Dakujem pekne  

  

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/games/?cc=fr&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/test?cc=fr&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/?cc=fr&selLanguage=en


Ročník:  šiesty 
Predmet:  slovenský jazyk a literatúra 
Vyučujúca:  PhDr. Annamarie Mikulová 
___________________________________________________________________________ 
JAZYKOVÁ ZLOŽKA 
 
23,25,27.3. 2020 pondelok, streda, piatok 
 

1. Skontroluj si tie zadania z minulého týždňa, ktoré som poslala do skupiny na Messenger. 

2. Napíš formou Ja-rozprávania  ROZPRÁVANIE, v ktorom spomenieš, napríklad ako prebiehajú tvoje 

dni, ako tráviš čas a s kým, ako pomáhaš rodičom s domácimi prácami a mladšími 

súrodencami. Čo ťa teší a či si sa doma naučil niečo nové, či si si dal nejaké predsavzatia, 

ktoré by si chcel v tomto čase naplniť a prípadne ako sa ti darí.  Ak Ti chýba niečo alebo 

niekto zo školy a života, bez obmedzení, napíš!! 

Teším sa ☺ 
 
LITERATÚRA 

 
24.3. 2020 utorok 
 
1. Opakovanie - zopakuj si učivo od nadpisu Báje. 
2. Práca s učebnicou – s. 76 Zdenka Laciková – Zakliata Kráľova hoľa 

-prečítaj si ukážku, 
-urob si záznam do zošita, 
Názov diela: 
Lit. druh: 
Lit. žáner: 
Lit. forma: 
Postavy: 
 
-porovnaj túto ukážku s ukážkou Tatranská Kikimora z minulého týždňa. Čo mali spoločné? V čom sa líšili? 

 
3. Práca v pracovnom zošite– Literatúra 

s. 42 cv. 1,2 
 s. 43 cv. 3,4,5 
 
26.3.2020 štvrtok 
 
1. Dobrovoľná úloha !!!!! (nie pre rodičov!!) 

Na výkres A4  urobiť  niečo podobné, čo sme robili s bájkami, teda vyberte si ľubovoľnú báj, ktorú 
zveršujete, dajte pozor! Musí byť vo veršoch a musí mať rýmy na konci veršov – to je podmienka. 
Samozrejme si výkres pekne ilustrujte. Tie najlepšie budú odmenené jednotkou.  

 

  



TECH 

 

prístroje a zariadenia v domácnosti.  

Učebnica Tech, str. 145-150 preštudovať.  

 

 

INF 

 

Úloha na informatiku (moja skupina, ale môžete aj zvyšok triedy,budem rada) 

 

Vo Worde napísať (gramaticky správne) čo robíte doma, keď nechodíte do školy, ako trávite čas s 

rodičmi, ako vnímate Coronavírus vy a vaša rodina, aké opatrenia ste urobili vo vašej rodine..... 

Prácu mi pošlite na mail: dana.kopencova@centrum.sk 

Ďakujem. 
 

Dúfam, že ste všetci zdraví, pozdravujem vás aj vašich rodičov a verím, že sa skoro uvidíme. 

Ak niečo potrebujete, napíšte.   tr.uč.Kopencová 

 

 

 

 

 

Občianska náuka 

Významné osobnosti mesta a okresu Topoľčany ( aj historické ) 

Súčasné vedenie mesta Topoľčany – významné osobnosti zo športu – hlavne ľadového hokeja a futbalu 

– reprezentanti ČSSR, SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

štvorca 

a=4 cm 

Práca na doma 2 – 6. ročník 

 

Ahojte, decká! 

Dúfam, že sa máte dobre, že stíhate aj oddychovať a zároveň si nájdete čas aj na opakovanie učiva 

matematiky.  

Dnes vám prinášam nové učivo. Keďže ste si zopakovali premenu jednotiek dĺžky a obsahu a výpočet 

obvodu štvorca a obdĺžnika, pridáme si ešte výpočet obsahu štvorca a obdĺžnika. Toto si, prosím, zapíšte 

do zošitov: 

 

Obsah štvorca a obdĺžnika 

Obsah – označujeme S 

-  je veľkosť plochy, ktorú útvar zakrýva.  

 

Vyjadruje sa v štvorcových jednotkách (m2, dm2, cm2, hektár ...).  

Obsah  vypočítame tak, že vynásobíme dĺžky susedných strán. 

 

 

                                a                                                                    b 

 

              a                                                       a 

     S = a . a                        S = a . b 

Pri výpočte obsahu musia byť rozmery vždy vyjadrené  

v rovnakých jednotkách dĺžky. 

 

 

 
Vzorová úloha 1 

Vypočítajte obsah štvorca so stranou a= 4 cm. 

Zápis do zošita: 

štvorec 

a= 4 cm 

S=? cm2 

S= a . a 

S= 4 . 4 

S = 16 cm2 

Obsah obdĺžnika 

S=?  



 

Vzorová úloha 2 

Vypočítajte obsah obdĺžnika, kde a= 3 cm a b= 4,5 cm. 

Zápis do zošita: 

obdĺžnik 

a= 3 cm 

b= 4,5 cm 

S= ? cm2 

 

S = a . b 

S= 3 . 4,5 

S = 13,5 cm2 

 

Vzorová úloha 3 

Obsah obdĺžnika je 20 cm2. Aká dlhá je strana b, ak a= 5 cm? 

Zápis do zošita: 

obdĺžnik 

a= 5 cm 

S= 20 cm2 

b=? 

 

S = a . b 

b = S : a 

b= 20 : 5 

b = 4 cm 

 

 

 

 

b= ? cm 
S= 20 cm2 

a= 5 cm 

S= ? 

a= 3 cm 

b= 4,5 cm 



Podľa vzorových úloh riešte nasledujúce úlohy do zošita: 

1. Doplň tabuľku: 

 

 

 a b o S 

štvorec 20 cm x   

obdĺžnik 78 mm 10 mm   

obdĺžnik  11dm  99dm2 

štvorec  x 44 m  

 

 

2. Vypočítaj chýbajúci rozmer v obdĺžniku, ak poznáš: 

a) S = 9,5 dm2 ; a = 2,5 dm 

b) S = 27,54 cm2 ; b = 3,4 cm 

c) S = 10,788 m2; a = 2,9 m 

d) S = 0,4914 km2; b = 0,91 km 

3. Vypočítaj obsah a obvod štvorca, ak poznáš dĺžku strany štvorca: 

a) a = 3,4 cm 

b) a = 7,85 m 

c) a = 6,2 dm 

d) a = 3,21 km 

4. Vypočítaj obsah  a obvod obdĺžnika, ak poznáš rozmery obdĺžnika: 
 

5. Vypočítaj obsah  a obvod obdĺžnika, ak poznáš rozmery obdĺžnika: 

a) a = 9,8 cm; b = 7,2 cm 

b) a = 3,24 m; b = 1,28 m 

c) a = 12,5 dm; b = 3,24 dm 

d) a = 5,8 km; b = 9,25 km 

 

 

Dúfam, že to bez problémov zvládnete. 

Oddychujte, ale nezabúdajte aj na školu. Želám vám veľa zdravíčka a teším sa, kedy sa znova uvidíme. 

Majte sa pekne 



 


