
6CD  ANJ Mg. Monika Kubrická  4.5- 7.5.2020 

1.hodina Student´s book 

-kontrola úloh z minulého týždňa – kto mi poslal, dostane kľúč mailom 

-upevniť slovnú zásobu z workbook 6B 

GRAMATIKA – Prídavné mená a príslovky 

-nájdete aj vo Workbook str.72/6.5 

-prídavné mená sú pred podstatným menom, vyjadrujú aké niečo je  

This is an interesting book.  That is a fast car. 

-príslovky stoja zvyčajne za slovesom a tvoríme ich pridaním koncovky –LY 

He drives SLOWLY. (Šoféruje pomaly.) She speaks LOUDLY. (Hovorí hlasno.) 

-niektoré príslovky sú „nepravidelné“, nemajú koncovku –ly : fast, well, hard 

He drives FAST.  They work HARD.  Tom drives WELL. 

-Workbook str.56/cv.1 – tvorenie prísloviek 

2.hodina 

-Workbook str.56/2 - príslovky 

-nezabudnite, že v nedeľu bude Deň matiek a tú svoju niečím prekvapte, potešte 

-Posielam vám básničku/pieseň o mamičke. (môžete si nájsť na internete)  

I really love my mother,    Naozaj ľúbim moju mamku, 
my mother, my mother.    moju mamku, moju mamku. 
I really love my mother         Naozaj ľúbim moju mamku 
I love her so much.    Tak veľmi ju ľúbim.  
She feeds me and clothes me,    Ona ma kŕmi a oblieka ma 
she hugs me and kisses me.    Ona ma objíma a pobozká ma. 
I really love my mother     Naozaj ľúbim moju mamku, 
I love her so much.    Tak veľmi ju ľúbim. 
 
-do zošita mi napíšte a pošlite o vašej mamine, aká je, čo má rada, prečo ju tak ľúbite, ako s ňou trávite čas ..... 

úlohy mi stále posielajte na mail tak ako doteraz, hlavne tí, ktorí ešte nič neposlali, rada by som vás na základe niečoho 

hodnotila. 

Veľmi sa teším ako niektorí z vás pracujú a posiela úlohy. 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ 

 

 



Samoštúdium 6.C 4.5.2020-8.52020 / ANJ / Antalová 

 Milý žiaci tento týždeň dokončíme stranu 69 .  

 69/6a otvoríte si učebnice a vypočujete si nahrávku na internete 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=fr&selLanguage=en čiže 

robíte nahrávku podľa strany a cvičenia. 

  Toto vás poprosím zapísať si do zošita . Počúvate najskôr nahrávku a do zošita si zapíšete 

priradené obrázky . Ak toto zvládnete pokračujete s cvičením 6b kde budete tvoriť 

otázky a odpovede podľa príkladu - toto celé cvičenie vás poprosím poslať mi naspäť na 

kontrolu.  

Čiže budete písať  

▫ WhatsMarcogoing to do? He isgoing to sleep.  

▫ WhatsEloisegoing to do? Sheisgoing to tidyherroom.  

Okik ? Dúfam že ste porozumeli čo od vás chcem ak by bol problém kľudne mi píšte.  

 V pracovnom zošite na strane 55 si sami podľa seba vypracujete otázky a odpovede na 

cvičenie číslo 6 . Toto cvičenie si robíte podľa seba.  

Dúfam že toho nemáte veľa prajem pekný týždeň a veľa zdravíčka .  

S pozdravom p. uč. Antalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=fr&selLanguage=en


Samoštúdium 
Ročník:  šiesty 
Triedy:   6.B, 6.C, 6.D 
Predmet:  slovenský jazyk a literatúra 
Vyučujúca:  PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie:  4.5.2020 – 7.5.2020 

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   chýrnich-

ytráci! 
 

V chyži  v  chytrákovebývalichýrnestrachy N   . Boli   to  buchyN  aj   šuchy N aj  postrachy  N.   Uši  ako   

lopúchy N,   jedliosúchy A    aj   pampúchy A .  Okolo nich   sa   šírilipachyN a zápachy N.   Ich   

pelechyNtvoriliplechyN  a   sem-tammachy N.   Hrališachy A   (o prachy A),  strieľalihrachy A,   

naháňaliplchyAa lúskaliorechyA.  Mali    svoje   vrtochy A,   ale   v   strašení   dosahovaliúspechy 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 

Kódy viet – riešenie 

 

V ch_ži  v  ch_trákoveb_val_   ch_rnestrach_   .    71 71 521 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com


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 – Čítanie s porozumením 
 
      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. 

  

     

    

    

    

    

    

    



BIO 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kto žil v stredovekom štáte ?   dejepis  6.C                          6.máj 2020 

(str.75) 

Na čele stredovekého štátu stál kráľ (panovník) . Kráľ vlastnil všetku pôdu v štáte. On pôdu 

prepožičiaval svojim vazalom. 

Vazal- bol šľachtic, ktorý mal výsady(neplatil dane), bol v službách kráľa , musel bojovať za 

kráľa. Kráľ ho za verné služby odmenil pôdou. 

Šľachtici boli : lordi, grófi, baróni, cirkevní predstavitelia(kardináli, biskupi). Títo sa nazývajú 

vyššia šľachta.  

Kto tvoril nižšiu šľachtu ? – rytieri, zemepáni , mnísi a podobne 

Vyššia šľachta , ani nižšia šľachta na pôde nepracovali, ale prinútili pracovať poddaných (čiže 

roľníkov). 

Roľníci pracovali na pôde toho šľachtica, odvádzali dane a iné poplatky. 

Tomuto hovoríme v stredoveku – Feudálny vzťah. 

Feudum – po latinsky znamená darovaná, prepožičaná pôda. Niekedy sa volá aj léno. 

Poddaný človek- pracoval a žil na majetku toho šľachtica, nemal žiadne slobody,  ani práva. 

! Úloha ! – nakresliť si schému na str. 75  

 

 

Kresťanstvo si získalo Európu- Križiacke výpravy    6.C  DEJEPIS    

(opäť Vám dávam dve látky, na jeden deň, lebo 8.máj je štátny sviatok a vtedy nám 

dejepis odpadne - ďakujem za pochopenie ! A.R.) 

 

 6.máj 2020                                                                    (str.76-78) 

Do roku 1300 bol už celá Európa kresťanská. Kresťanstvo sa šírilo prostredníctvom misionárov, 

väčšinou miernym a nenásilným spôsobom. Ale niekde aj násilím, napr . Frankovia prinútili 

prijať kresťanstvo pohanských Sasov. 

Šírenie kresťanstva v strednej Európe - zač. 9.storočia(okolo roku 811) sa kresťanstvo do 

strednej Európy šírilo zo Salzburgu a Aquileia – západné kresťanstvo (používanie latinčiny). 



V roku 863- misia dvoch bratov Konštantína a Metoda, prišli z Grécka na Veľkú Moravu 

a vytvorili staroslovienčinu (jazyk) a písmo hlaholiku. Našich predkov učili, že vieru možno 

vyznávať aj v rodnom jazyku, a nie po latinsky. 

Križiacke výpravy: v polovici 11.storočia moslimovia dobyli Jeruzalem, ktorý bol kolískou 

kresťanskej viery(nachádzal sa tu hrob Ježiša Krista). Vtedy pápež Urban II. vyzval všetkých 

kresťanov na vojnovú výpravu do Svätej Zeme (čiže za oslobodenie Jeruzalema). 

Voláme ich križiacke výpravy (bojovali pod znamením kríža) , trvali  od 1096- 1291. Bolo ich 

celkovo 8 výprav. (plus jedna detská výprava) 

V týchto križiackych výpravách bojovali aj králi , napr. anglický kráľ Richard Levie srdce, 

nemecký kráľ Fridrich I.Barbarossa) 

Výsledok križiackych výprav - skončili neúspešne pre kresťanov, pretože moslimovia  si udržali 

vplyv v Jeruzaleme a na Blízkom východe. 

 

 

 

Prezentácie na dejepis pre 6.ročník  / triedy 6.C a 6.D / na mesiac MÁJ !!! 

Môžete si vybrať z týchto historických osobností (cisári, králi,vojvodcovia)  

Spartakus                                                              Oktavius- Augustus 

Crassus                                                                 Pompeius 

Scipio Africký                                                      Hannibal                               

Cézar                                                                    Hadrián                                             

Traján                                                                   Dioklecián                                                  

Marcus Aurelius                                                   Konštantín Veľký                                         

 Justinián                                                              Chlodovik        

 Karol Veľký                                                        Teodosius 

 Attila                                                                   Antonius                                                       

Lepidus                                                                Kleopatra 

 Nero                                                                    Vespasianus                                                             



 Titus                                                              bratia Gracchovci(Tiberius a Gaius) 

                                       

 

 Žiaci zo 6.C a zo 6.D mi urobia buď prezentáciu a pošlú mi ju na môj mail. 

Alebo urobia doma plagát , formát A3, odfotia mi ten plagát a pošlú mi ho na môj mail : 

arybanska70@gmail.com                     ĎAKUJEM ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETVpre 6.ročník 

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 ma jeden týždeň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECH 

Kuchyňa, základné vybavenie, udržiavanie poriadku a čistoty. Napíš do poznámok.  

 

  

 

 

 

 



Vyučovací predmet : Fyzika                                              Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy: 6.A, 6.B, 6.C,6.D                                                         Úlohy na obdobie : 4.5. -7.5.2020 

          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 !!! 
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Geografia 

4.5.- 7.5.2020 

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 10°°  hodine budeme mať hodinu geografie  ako videokonferenciu  cez aplikáciu 

ZOOM. Pripravte si atlasy.  

ID videokonferencie je260-587-8834  ,  bez hesla. Toto číslo si zapíšte, vždy, keď sa stretneme na 

videokonferencii, tak bude toto isté ID a heslo  nebude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
Občianska náuka 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYV pre 6.A,B,C,D 

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: 
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MAT 

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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