
6CD  ANJ Mg. Monika Kubrická  30.3.-3.4.2020 

1.hodina Student´s Book 

-str.67 – príprava na projekt, zbieranie informácií....... - Your project – My country – Slovakia –- prečítať si ako 

postupoval chlapec pri tvorbe projektu, použiť to ako pomôcku, nájsť alebo vytlačiť obrázky miest, hradov, parkov, 

vrchov......K nim dopísať čo to je a čím je to miesto známe 

2.hodina 

-vypracovať projekt My country – Slovakia - vypracovať projekt na A4 alebo A3-  na základe toho, čo si žiaci našli, 

nalepiť alebo nakresliť obrázky, k obrázkom dopísať čo to je a čím je to miesto známe. Na úvod napísať základné 

fakty o Slovensku – hlavné mesto, obyvateľov, najväčšie mestá.... Spomenúť počasie, to sme si vypracovali do zošita 

3.hodina 

Workbook 

-dokončiť ak niekto nemá 5D – str.50/cv1,2 a str.51/cv.4,5 

 

 

 

Antalová Zuzana 6.C 30.3.2020- 4,4.2020 

1. Žiaci si tento týždeň  zopakujú lekciu číslo 5. 

2. Na strane 64 si prečítajú článok, culture- Theweather in Great Britain 

3. A spraviť  si cvičenia do zošita na strane 64-1,2,3,4 

4. Samozrejme si žiaci vypracujú danú tému aj pracovnom zošite aj spolu s progresscheck 

5. Opakovať si žiaci taktiež môžu zo stránok, ktoré som posielala minulý týždeň , je tam ku každej lekcii audio 

nahrávky, takže keď  by chceli počúvať nahrávky všetko je na tých stránkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 



Svet za hranicami Rímskej ríše – Dejepis 6.C         streda   1.4.2020 

 

Rimania nazývali národy, ktoré žili za hranicami Rímskej ríše (Limes Romanus) 

barbarskými národmi , jednoducho Barbari. 

Boli to tieto národy: Slovania, Germáni a Nomádi.  

SLOVANIA- občas útočili na hranice Rímskej ríše, Rimania ich volali Venéti alebo Vinidi. 

Pravlasť Slovanov – medzi riekami Dneper a Visla (východná Európa, dnešné Rusko). Žili 

medzi lesmi a močiarmi, stavali si obydlia- polozemnice. 

Venovali sa poľnohospodárstvu, včelárstvu (brtníctvu- výroba medu a medoviny) , rybolovu 

a remeslám (košíkarstvu, kováčstvu, tkáčstvu, atď).Mali jeden jazyk- praslovančinu, písmo 

ešte nemali. Mali veľa bohov, najvyšší bol Perún. V 5.a 6.storočí odišli Slovania zo svojej 

pravlasti a usadili sa v Karpatskej kotline , v blízkosti vodných tokov, na vyvýšeninách. 

3 smery Slovanov : západný smer (Česi, Slováci, Poliaci) 

                                južný smer (Chorváti,Macedónci, Slovinci, Srbi) 

                                východný smer (Rusi , Ukrajinci , Bielorusi) 

 

 

Germáni  a Nomádi – 6.C         Dejepis                    piatok    3.4.2020        

 

GERMÁNI -    žili severne od Limes Romanus, medzi riekami Rýn a Dunaj(dnešné Nem. 

a časť Franc.)  

Germáni robili časté útoky na Rímsku hranicu. Rímski vojaci ich museli zatláčať za Limes 

Romanus. 

Germáni chovali kone a hovädzí dobytok. Pri vyčerpaní poľnohospodárskej pôdy, sa museli 

presťahovať ďalej, za lepšou pôdou. 

Sú známe jazdecké hroby, kde bol pochovaný jazdec spolu s koňom.   

 

 

 

 



ETV pre 6.A,B,C,D 

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. 

 

 

Občianska náuka 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyučovací predmet : 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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Geografia - 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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1 more

2 záliv

3 polostrov

4 ostrov

5 súostrovie

6 rieka

7 rieka

8 rieka

9 pohorie

10 pohorie

11 pohorie

12 plošina

13 nížina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práca na doma 3 – 6. ročník 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samoštúdium 
Ročník:  šiesty 
Triedy:   6.B, 6.C, 6.D 
Predmet:  slovenský jazyk a literatúra 
Vyučujúca:  PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie:  30.3.2020 – 3.4.2020 

 

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 

 

 

 

 



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. 

 

 

Prajem Vám všetkým príjemný týždeň a zdravíčko ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECH- finančné  potreby v rodine, vypísať do poznámok. 

 

 

VYV pre 6.ročník 

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. 

 

 


