
Samoštúdium 
Ročník:  šiesty 
Triedy:   6.B, 6.C, 6.D 
Predmet:  slovenský jazyk a literatúra 
Vyučujúca:  PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie:  8.6. 2020 – 11.6. 2020 

 

Ahojte, milí šiestaci, 

dúfam, že sa máte fajn a ste zdraví. Tento týždeň si opravte chyby v zadaní z minulého týždňa. Ku koncoročnému 

hodnoteniu ešte potrebujete jeden projekt. Nižšie som Vám popísala, ako asi si to predstavujem. Viem, že medzi 

Vami je veľmi veľa šikovných ľudí a ste pre mňa inšpiráciou, tak som zvedavá, čím ma opäť očaríte   

    Vaša učkaAnnamarie 

 

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

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

Na narodeniny (žena – ešte sme sa neučili)som dostal krásnypeknýdarčekdub, po ktorom som dávno túžil. 

          715217(38)65 

Najskôr som sfúkol sviečkyžena.         651   

Potom mi otecchlappovedal:  Zakrysi oči mesto, počítaj do päť a potom sa obzri !  6315:51574865 

Za mnou stál psík dub/chlap        7351   

Dal som mu meno mestoBen chlap.        5311 

Má veľa psíchpávízvykov dub        5421 

Labkami  žena sa zvykne dotýkať  sestrinejmatkinskrinky žena.   15521 

Niekedy je pri naháňačke žena so mnou a bratom chlap najrýchlejší cudzí.  657173812 

Rád vyskakuje do výškyžena .         6571 

Na babkinu/matkin mačku/žena často cerí zuby/dub.      721651 

Verili by  ste, že je to môj najlepší/cudzíkamarát/chlap?    5(595)853321 

 Bez neho by  mi  bolo určite veľmi smutno.       73935666 

 

LITERATÚRA    Riešenie otázok z PL z minulého týždňa. 

1B, 2B, 3A, 4C, 5A, 6A,  

POVINNÉ ZADANIE NA TENTO TÝŽDEŇ!!! 

Bude súčasťou hodnotenia, tak si dajte záležať a prosím pošlite mi to na mejl. 

Téma je divadlo!  

Môžete mi urobiť plagáty, ppt prezentácie, videá, rozhlasové hry (nahrávky na PC a pod.). Vyrobiť bábky (maňušky, 

javajky, marionety). Ak sa pri tom chcete zabaviť s celou rodinou, môžete zapojiť koho chcete, alebo sa aj spojiť do 

dvojíc alebo skupín. Nebudem Vám zadávať presne, či máte písať o hercoch alebo divadelných scénach, kulisách, 

bábkovom alebo hranom divadle alebo nahrávať scénky či zvukové záznamy. Urobte si každý podľa svojich možností  

a ja sa rada nechám prekvapiť. Berte to ako jedinečnú príležitosť ukázať, čo je vo vás. Teším sa  

 

 

 



6CD   Mgr. Monika Kubrická   8.-12.6.2020 

-aj tento týždeň budete mať len opakovanie gramatiky, slovnej zásoby, ktorú by ste zo 6.ročníka mali 

vedieť. Vždy si najskôr zopakujte gramatiku z poznámok a až potom si doplňte cvičenia. Odfotené doplnené 

cvičenia buď na papieri alebo v zošite posielajte ako doteraz na mail kubrickam°gmail.com. Tí, ktorí 

neposlali ešte písomný prejav, ktorý je súčasťou vášho hodnotenia, urobte tak čo najskôr (My mother,  

projekt My country – Slovakia) 

-ZOOM utorok 9.6.2020 o 11:00 (v prípade zmeny dám vedieť na váš mail) 

ID 207-217-1697  Heslo 945239 

OPAKOVANIE 

1. Complete the conversations with  was, were, wasn´t, weren´t. 

 

A/   Jane:   You .......................   at  home  yesterday, Jessica. Where  ...........   you ? 

       Jessica:     I  .........................   at  the  theatre  with  my  friends. 

B/   Peter:        .....................  Tim   ill ? 

      Michael:   No, he  ...............................   . 

C/  George:    ..................  dinner  good ? 

      Zoe:          No, it  ...............................  .   The  chips  .....................   cold . 

D/  Helena:     My friend  ...........................   at  school  for two weeks . 

      Dominic:   ..........................   he  on  holiday ? 

      Helena:     Yes, he  ............................  . 

2. Vyber správny tvar slovesa v minulom čase (Past Simple):  

 
A,  We travelled / swam by plane.        
B,  My mum arrived / lost her keys.  
C,  I played / plaied tennis yesterday. 
D,  Students forgot / was their homework. 
E,  We took / tried our dog on holiday. 
F,  She ate / cycled a great fish in the restaurant yesterday. 
G,  They had / forgot a party at home last Saturday. 
H,  The man checked / arrived our passports.   
I,   My mum and dad were / was on holiday in Greece last year 
 
3.   Rozhodni, či je veta správna () alebo nesprávna (). Ak nie je správna, oprav ju. 
 

A, We didn´t played the piano last week. ____________________________________ 
B, We lost our ticket to the museum last Monday._______________________ 
C, She goed to the park with her friend. _______________________________ 
D, I swam in the pool yesterday. _____________________________________ 
E, John forgot his bag at school.______________________________________ 
F, They taked their children to the ZOO._______________________________ 
G, George didn´t left his passport on the table. _________________________ 
 

 

 



Samoštúdium 8.5.2020-12.5.2020 6.C  ANJ Antalová Zuzana 

Milí žiaci, blížime sa pomaly k záveru školského roka, preto vás chcem  poprosiť o termín 

projektu ktorý je 12.5.2020, čiže mi ho budete posielať spolu s touto úlohou, pripravila som 

pre vás čítanie s porozumením.  Poprosím každého úlohy posielať do 12.5. 2020, čiže do  

piatku. Ďakujem a prajem vám pekný týždeň.  

S pozdravom p. uč. Antalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

a)  An iced bun – circular or a finger bun.  

h) Chelsea bun – swirly and spicy. 

    AFTERNOON TEA IN THE UK 

 

 

 

 

 

g) custard tart – custard filling, with nutmeg. 

In the UK, the word tea means many things. First off, it 

means a cuppa (a cup of tea). Secondly, it means a cuppa, with 

sandwiches and cakes. Or it can be a cuppa with a slice of jam 

and bread, or toast. In some areas, particularly in the North, 

tea means dinner, the main meal of the day, usually eaten at 

about 6pm. Afternoon tea means only one thing: tiny little  

sandwiches and cakes and fancy biscuits.  

Popular sandwich fillings are tuna mayo,  

salmon and cucumber, cheese and tomato and  

ham salad. Afternoon tea is usually taken at  

around 4 or 5pm. It is not something that  

people do at home very much nowadays,  

because most people are still at work. If you  

want an afternoon tea, you go to a tea shop or a café. It is a 

special treat. Your delicacies will be served on a tiered cake 

server, with China cups, saucers and plates. In some places, 

you can order Champagne instead of tea. Having an afternoon 

tea with friends, or alone, is very a pleasant experience!  

True or false? 

1. ‘Cuppa’ means many things. 

2. ‘Tea’ is the word used for 

the main meal in the evening 

in certain areas of England. 

3. Afternoon tea consists of 

sandwiches, cakes and fancy 

biscuits. 

4. People invite their friends 

round for afternoon tea. 

5. People have afternoon tea at 

6pm when they come home 

from work. 

6. Afternoon tea is usually 

served in a stylish manner. 

7. You must only drink tea when 

you have your afternoon tea.  

 

  Match up the delicious cakes below with their descriptions by writing the letter in the box.  

f) Scone – served with butter, or cream and jam 

e) Battenberg cake – a tin loaf, with marzipan. 

d) Carrot cake – usually topped with butter icing. 

c) Victoria sponge – filled with jam and cream 

b) A strawberry tart – can be served with cream. 



  

  

  

True or false key: 1f, 2t, 3t, 4f, 5f, 6t, 7f 

Match-up key: 

b e 

i h 

j a 

c f 

g d 
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BIO 

 

Ahojte šiestaci! 

Na tento týždeň Vám neposielam žiadne  povinné úlohy.  

Prosím vás, aby ste mi poslali vypracované pracovné listy, ktoré som vám zadávala.  

Pre tých, ktorí si chcú dobrovoľne zopakovať učivá z biológie posielam na edupage otázky aj s odpoveďami.  

Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa snažia a posielajú mi veľmi pekne spracované úlohy.  

Ak je s niečím problém, prosím , aby ste ma kontaktovali prostredníctvom mailu: johankafabova@gmail.com  
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Aktivity na hodine dejepisu- 6.ročník      6.C                          10.jún 2020 

1. Mohli sa stretnúť : 

Richard Levie srdce  a Ján Bezzemok                                  ÁNO - NIE 

Jana z Arcu a Marcus Aurélius                                             ÁNO - NIE 

Ľudovít Nemec a Karol Lysý                                                ÁNO- NIE 

Sv. Cyril a Sv. Metod                                                            ÁNO - NIE 

Chlodovik a Konštantín Veľký                                             ÁNO - NIE 

 

2. Nájdi a zakrúžkuj slovo, ktoré tam logicky nepatrí : 

- Arabi, Mohamed, mešita, Limes Romanus, Mekka 

- kláštorné školy, Herodotos, rytierska kultúra, mestské školy, latinčina 

- Hugo Kapet, Filip IV. Pekný, rád Templárov, Augustus, storočná vojna 

 

3. Napíš , aké je to storočie a aj prepíš tieto roky rímskymi číslicami : 

    1331-  

    1425- 

    803-  

    1918- 

    2018- 

4. Prepíš tieto rímske číslice do arabských : 

    MMV -                                                               DXXI - 

    MDCXXXII -                                                     MDCCLIII - 

    MCCVIII -                                                          CCXIV - 

 

 

 

 



Vyučovací predmet : Fyzika                                              Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy: 6.A, 6.B, 6.C,6.D                                                         Úlohy na obdobie : 8.6 – 12.6.2020 

 Milé deti – žiaci šiestaci,  

 aj v tomto týždni si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  vedomosti z fyziky prostredníctvom testu 

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

zošita, učebnicu fyziky, internet . Test 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 pracovný list pod názvom „Fyzikálne 

veličiny „ a test pod názvom „Meranie objemu pevných telies“ 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE 2.x !!!  

Žiaci, ktorí si splnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si poznámky do zošita, posielali mi zdokumentované 

riešenia úloh , pracovného listu , prípadne pokusov) môžu (ak chcú) už oddychovať a tešiť sa na letné 

prázdniny !!! 

 

Žiaci, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti  počas pobytu doma, môžu ešte 

stále svoje riešenia úloh, pracovného listu, uskutočnenie pokusov zdokumentovať  a posielať  na môj email: 

zlatapavlovicova@gmail.com    

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

16.3.2020!!! 
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Geografia 

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

Stredná Ázia 

O danom mieste napíš: 1. V akom štáte leží. 

                                           2.  Napíš o ňom pár viet. 

1. Aralské jazero 

 

 

2. Taškent 

 

3. Bajkonur 

 

 

 

4. Samarkand 

 

 

 

5. Čo znamená v preklade slovo KAZACH 

 

6. Brána do pekiel 

 

 

 

 

 



 

Občianska náuka 

 

Samotestovacie úlohy, vypracovať určené úlohy z učebnice – samotestovacia strana Moja vlasť str. 70 /vydanie 

2018/ – vybrané úlohy 1., 5., 8., 9., 12. a napíš cirkevné štátne sviatky Slovenskej republiky s presným dátumom. 

Všetky vyžiadané práce posielať do 15. júna 2020 na mail gejza.sitkey@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práca na doma 12 – 6. ročník 

Ahojte, moji milí! 

Dúfam, že sa máte dobre. Tento týždeň pokračujeme v záverečnom opakovaní, ktoré sme začali minulý 

týždeň. Takže vás opäť čaká zopár príkladov, ktorých riešenie by ste mali zvládnuť „ľavou zadnou“. 

Nezabúdajte, že odfotené riešenia čakám do piatku na martinavopy@gmail.com. 

Majte sa krásne, poslúchajte a oddychujte. 

Martina Vopy 

 

1. Cena školskej lavice je od 48 € do 87 €. Koľko najmenej a koľko najviac zaplatí škola za 50 nových 

školských lavíc? 

 

 

 

2. Z čísel  120, 57, 800, 225, 384, 72, 200, 1 000, 222 vypíš čísla deliteľné : 

 

 

 

a. Dvoma: 

b. Tromi: 

c. Štyrmi: 

d. Piatimi: 

e. Šiestimi: 

f. Deviatimi :  

g. Desiatimi 

 

 

 

 

3.  Rozlož na súčin prvočísel čísla: 150, 405, 180, 210, 99, 91, 105. 

 

4. Vypočítaj: 

a. D( 60, 90) 

b. D( 48, 72) 

c. D(120, 80) 

d. n( 18, 45) 

e. n( 15,16) 

f. n(42, 14) 

 

 

 

5. Napíš: 

a. Tri štvorciferné čísla väčšie ako 3000, ktoré sú deliteľné šiestimi aj štyrmi. 

b. Tri trojciferné čísla menšie ako 600 deliteľné piatimi a deviatimi. 

c. Najmenšie trojciferné číslo deliteľné siedmimi. 

6. Vypíš všetky delitele čísel:  

a. 72 

b. 110 

c. 40 
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