
BIO 

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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DEJ 

Ahojte deti, prosím vás, toto si ešte dopíšte k látke Germáni a Nomádi. Bola 

to moja chyba, lebo som si túto časť nevšimla. Prepáčte. tr.uč. 

 

NOMÁDI – boli kočovníci z Ázie(zo stepí), chovali veľké stáda koní.  

Kone mali na prepravu, ale aj na obživu. Pôdu neobrábali  , ale putovali   

z miesta na miesto(kvôli pastvinám pre svoje stáda).     

Tak sa dostali až do Európy.     Robili časté útoky na Rímsku hranicu, ale aj iné 

kmene v Európe.       

 

Úloha : nakresliť si nejaký obrázok zo str. 58- 60 (Slovanské obydlie, 

Nomáda, atď). 

 

Prečítať si na str.61 – REČ PRAMEŇOV (Ako Rimania opisovali 

Slovanov, Germánov a Nomádov).   

 

 

 

 

Veľké  sťahovanie národov- 6.C dejepis       streda                8.4.2020 

 

 Veľké sťahovanie národov bolo obdobie veľkých presunov 

germánskych,  slovanských a iných kmeňov v 4. až 8. storočí n.l. Sťahovaním 

národov sa skončilo obdobie staroveku a začalo obdobie stredoveku.  Príčinou 

sťahovania národov boli najmä klimatické zmeny, vpád Hunov,  rastúci počet 

obyvateľstva, rýchle vyčer-panie obrábanej pôdy a hľadanie novej pôdy.  

  

 Huni boli kočovníci, ktorí sa živili chovom dobytka a koní, lovom 

a vojnovou korisťou. Boli vynikajúci jazdci a lukostrelci. Žili na stepiach 

v strednej Ázii. Zrejme dlhé sucho prinútilo Hunov, aby sa vydali na cestu na 

západ. V roku 375 vpadli do Európy.  Najväčšie úspechy dosiahli Huni na čele 

s kráľom Attilom prezývaným  Bič boží. Jeho vpád kresťania vnímali ako boží 

trest za svoje hriechy. Attila vybudoval pevný kmeňový zväz, ktorý ovládol 

takmer celú Európu. Až v roku 451 utrpeli Huni porážku od spojených 

kresťanských vojsk. Po smrti kráľa Attilu, roku 453 sa ríša Hunov rozpadla.. 

  



Vizigóti prenikali  na územie Rímskej ríše. V roku 410 pod vedením náčelníka 

Alaricha dobyli a vyplienili Rím . 

  

 

 

AKTIVITY NA HODINE  DEJEPISU                          6.C                      15.4.2020                                        

1. Mohli sa stretnúť :             Zakrúžkuj správne : 

Adolf Hitler a Gaius Julius Cézar                                                      ANO -  NIE 

Jurij Gagarin a Cicero                                                                        ANO - NIE 

Thomas A.Edison   a   Herodotos                                                       ANO – NIE 

Konštantín Veľký  a  Mária Terézia                                                    ANO – NIE 

Scipio Africký a Hanibal                                                                     ANO – NIE 

V.I. Lenin  a  Hadrián                                                                          ANO – NIE 

M.R. Štefánik a Marcus Aurélius                                                        ANO – NIE 

2. Zakrúžkuj jedno slovo, ktoré tam logicky nepatrí : 

gladiátori, staroveký Rím, Spartakus, plebejci, vylodenie v Normandii, patricijovia, koloseum 

 

Cézar, Limes Romanus, Hadrián, Traján, koncentračné tábory, púnske vojny, Romulus a 

Rémus 

Jupiter, Minerva, Venuša, Juno, Pluto, Hádes, Neptún, Mars, Urán 

 



rímska republika, Italikovia, rímske číslice, nápis na Trenčianskej skale, Pompeje, Etruskovia, 

bitka pri Stalingrade, latinčina 

3. Uhádni prešmyčky , napíš to slovo a aj ho vysvetli , čo znamená : 

 

 NÁT –SE         KY- RÍM – S      :  

 

NOV- GE-R –MÁ           KY- Ú –TO    : 

 

NOV- SŤA – KRE          NO-Z-RO-V –PRÁ- V- NE- NIE  : 

17.4. 2020 – pozrieť si nejaký dobrý film....o starovekom Ríme (Gladiátor, Pompeje..Asterix 

a Obelisk a Rím...atď, nájdite si nejaký dobrý film) ☺ ☺ ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FYZ 

Vyučovací predmet : Fyzika                                              Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy: 6.A, 6.B, 6.C,6.D                                                         Úlohy na obdobie : 6.4.2020 -17.4.2020 

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                       

 



HUV                                                                                                                                            6.4. - 17.4. 2020 

6. ročník- 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 Vaším rodinám. 

S pozdravom Vaša pani učiteľka Janka Chvojková. 

 

TECH 
 

Životne potreby, jednotlivca a rodiny. Poznat osobne, rodinne, spolocenske potreby. Napísať kedy 

sporiť a kedy poziciavat.  Napisat do poznamok.  

 

I v tejto dnešnej dobe, prajem všetkým žiakom, rodičom a tiednym učiteľom, príjemné Veľkonočné 

sviatky a všetkým dobré zdravie. Praje učiteĺ Vozár Ladislav       

 

Občianska náuka 

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) –  
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Samoštúdium 
Ročník:  šiesty 
Triedy:   6.B, 6.C, 6.D 
Predmet:  slovenský jazyk a literatúra 
Vyučujúca:  PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie:  6.4.2020 – 17.4.2020 

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! 

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 
☺ 



Prajem Vám veselé Veľkonočné sviatky  

 

 
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 správcaMatice 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, neskôrtajomník 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, 
- 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 
 

 

 

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


6CD  ANJ Mg. Monika Kubrická  6.4.-17.4.2020 

1.hodina Workbook 

-str.52 – Progress check – cv.1,2,3 

2.hodina 

-keďže bude Veľká noc, pripravila som pre vás pracovné listy, z ktorých sa naučíte pár slovíčok aj 

sa zabavíte  

- vypracovane cvičenie k textu aj obrázok kde ste hľadali rozdiely odfoťte a pošlite na môj mail 

kubrickam@gmail.com 

 

Nájdite 10 rozdielov. 

 

 

Prečítaj a prelož si článok/nové slovíčka. Potom spoj slovné spojenia s ic významom. 
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Easter 
Read the text, find out unknown words in dictionaries and translate the text! 
 

Easter is celebrated each spring. With Easter comes the start of spring, after long winter. On 
this holiday, we remember the Resurrection of Jesus Christ. Many people go to church on 
Easter Sunday. 
Children dye Easter eggs and have Easter egg hunts (a game children play at Easter where 
they try to find hidden eggs). The night before Easter Sunday, children set out their Easter 
baskets. They hope the Easter bunny will fill them with jellybeans, candy, and toys. Slovak 
girls and women paint eggs and give them to boys and men on Easter Monday. Slovak boys 
and men make plaited willow rods and on Easter Monday, 
they gently hit the girls and women for good luck and beauty. They also pour water on girls 
and women. 
The egg is a symbol of new life in this new season. The easter eggs are the most popular 
decorations. Nowadays chocolate eggs are very popular. The first chocolate eggs were made 
in France and Germany. 
 
MATCH! Spoj! 

1. Easter   A) a game children play at Easter where they try to find hidden eggs 
2. remember   B) to colour something 
3. Resurrection  C) the day Easter is celebrated 
4. Jesus Christ  D) coloured eggs 
5. Easter Sunday  E) considered by Christians to be the Son of God 
6. dye    F) when Jesus returned to life after he died and was buried 
7. Easter eggs   G) to think about something from the past 
8. Easter egg hunt  H) a holiday celebrated in the spring 
1. H 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. ____ 6. ____ 7. _____ 8. _____ 

3.hodina Workbook 

-str.53 – I can – overiť si čo ste sa naučili 

-kontrola správnych odpovedí z minulého týždňa a aj z Progress check 

4.hodina Workbook 

-sebahodnotenie – čo mi robilo problémy, kde som mal chyby, čomu som nerozumel, ako sa mi 

pracuje doma (napísať vo Worde a poslať mailom, alebo priamo do mailu) 

 

 

 

 

 

 

 



Antalová zuzana 6.C 6.4.2020- 10.4.2020 

1. Žiaci si prečítaju na strane 65 text English acrossthe curriculum : Geography :The USA 

2. Najskor si prečítajú text , poprípade si ho možuvypočut na strankach kde si robili aj cvičenia, 

a písomne si vypracujú odpovede do zošita z cvičenia číslo 1 a aj 2. 

3. Potpm ako si vypracujuteito dve cvičenia pokračujú s cvičením čislo 3, čiže si vypíšu zadanie 

ale o našej krajine.  

4.  Samozrejme chcem aby si žiaci zopakovali lekciu číslo 5 celu, teda slovnú zásobu aj 

gramatiku a v prílohe posielam tiež nejake nove cvičenia na precvičenie gramatiky a slovnej 

zásoby tak poprosimvypracovat doma....  

5. Ak by žiaci neičomu nerozumeli kludne ma kontaktujte cez FB. Rda vysvetlím osobne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



p.uč. Antalová SHORT_REVISION_TEST_ANJ_6 

1. Circle the corrrect answer. 

a/ My brother is tall/taller/the tallest than me. 

b/ I am good/better/the best footballer in the world. 

c/ A plane is expensive/more expensive/the most expensive than a car. 

d/ My grandma is old/older/the oldest member of our family. 

e/ An elephant is heavy/heavier/the heaviest animal in this ZOO. 

f/ English is interesting/more interesting/the most interesting lesson than Maths. 

 

2. Write the adjective in the correct form. 

a/ This box is the _______________ in this room. (large) 

b/ She´s  the _______________ girl in the class. (beautiful) 

c/ This lake is the _______________ in Slovakia. (deep) 

d/ The cup of tea is _______________ than cold tea. (hot) 

e/ Hamsters are  _______________ than cats. (small) 

 

3. Complete the words from the box. 

CITY           UNITED           MOUNTAINS           THAMES    

 

       SCOTLAND          LAKE           ENGLAND          TOWER 

 

The ________________ Kingdom of Great Britain is the country which has four 

parts - Wales, ________________, Northern Ireland and ________________. 

The capital _______________ is London. The symbol of London is river 

________________. There are many bridges across the Thames, for example 

________________ bridge. People think that there is a monster in the 

_______________ Loch Ness. There are many _______________ and forests in 

Scotland.  

 

 



Geografia 

Triedy:  6.A,B,.C                                                                      Úlohy na obdobie : 6. 4.-17.4.2020 

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 



Práca na doma 4 – 6. ročník 

 

Ahojte, decká! 

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

Tento raz 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETV  

Milí moji 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) 

Úlohu máte zadanú do 17.4.2020 

 

VYV  

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. 

Termín-do 17.4.2020 

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

 

 


