
Samoštúdium od 16.3 -20.3.2020 

Trieda: 6.D 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
 
 
12.3. 2020 štvrtok - Literatúra 
 
1. Poznámky do zošita  

Egyptské báje  
- zachovali sa na stenách chrámov,  papyrusových zvitkoch, zlomkoch z iných písomných 
pamiatok, 
- sú staré niekoľko tisíc rokov, 
- tradovali sa z generácie na generáciu, 
- ponúkajú pohľad na najstaršiu ríšu na svete – ríšu pod pyramídami, 
- starí Egypťania uctievali boha slnka – keď Slnko vyšlo prvý raz na svoju púť, zrodil sa svet, 
- hrdinovia egyptskej mytológie: dobrý boh Usír, jeho verná manželka Éset, zlý boh Sutech, ai.. 
2. Práca s učebnicou 
 Zrodenie sveta/ s. 67 
- prečítať ukážku, 
- napísať osnovu  v min. piatich bodoch, 
- nakresliť ilustráciu. 
3. Video– prosím, pozrite si to. Ide o prehľad egyptských bohov, trvanie cca 13 minút 
 https://www.youtube.com/watch?v=7FipVvADBKY 
4. Pracovný zošit – s.38 – 39/4,5 
 
17.3. 2020 utorok 
 
1. Poznámky do zošita  
 Grécke báje 

- je súbor gréckych mýtov, 

- mytológia vychádza z prírody, je radostná, 

- bohovia sú podobní ľuďom a majú aj ich povahové črty, nie sú ideálni a aj na nimi vládne 
osud, 

- človek v gr. mytológii získal väčšiu moc nad prírodou, 

- rástlo presvedčenie, že človek veľa dokáže. 

- najstaršími pamiatkami starogréckej mytológie sú homérske básne. 

2.  Práca s učebnicou  

 Daidalos a Ikaros / s. 69 -72 

- prečítať ukážku, 

- napísať osnovu v min. 5 bodoch (pomôcku nájdete v uč. na str. 72 Čítajme a pracujme 
s textom, b. 2), 

- k postave Daidala a Ikara napíšte krátke charakteristiky, akí boli. 

       3. Video-  prosím, vypočujte si báj, trvanie cca 13 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=lDdfWVoin9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=7FipVvADBKY
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9r
https://www.youtube.com/watch?v=lDdfWVoin9Y


4. Pracovný zošit – 39/1 , 40,41/7 

  

19.3. 2020 štvrtok 
 
 
1. Poznámky do zošita  
 Slovanské  báje 

- je súbor slovanských mýtov, z ktorých sa zachovalo málo, pretože slovanskí pisári prijali 
kresťanstvo 

a pôvodných bohov  považovali za pohanských,  

- napriek tomu sa dodnes zachovali mená niektorých bohov a rituály s nimi spojené. 

 

PERÚN – 
blesk 

- najvýznamnejší boh, pevnou rukou vládol ostatným 
bohom, zobrazovaný ako starý muž s medenou 
bradou, striebornou hlavou a zlatými dlhými fúzmi, 

- jazdil na voze, ktorý ťahal býk alebo cap, alebo lietal 
po oblohe na veľkých mlynských kameňoch, čím 
vytváral blesky, 

- jeho zbraňou bola sekera, metajúca okolo seba ohnivé 
strely, 

- bol ochrancom poľnohospodárstva, šíril žiaru letného 
slnka a rozháňal mraky,  

- polia zlých ľudí trestal nákazou alebo ich zasypával 
krúpami.  

 

VELES- 
patrón 
dobytka 

-  jeden z najstarších bohov, 
- vvládca mŕtvych a pán podsvetia, 
- nepriateľ Perúna (v podobe hada sa vplazil do 

nebeského sídla, kde mu ukradol syna, čo si Perún 
všimne, zošle naňho blesky, Veles nezomiera, ale 
zvlieka hadiu kožu) – takto si Slovania vysvetľovali 
obdobie sucha, 

- následne hromy, blesky a mraky predstavujú božskú 
bitku a po prehre Velesa začne dážď.  

MOKOŠ -  
matka 
zem 
živiteľka 

- Skaly sú jej kosti, tráva vlasy, rieky žily,  
- bohyňa oviec, úrodnosti, plodnosti, 
- podľa jednej legendy naučila ľudí strihať ovce, prať 

vlnu a priasť, 
- ľudia si ju predstavovali ako priadku, ktorá spriadala 

ich osud, bola tiež patrónkou ženskosti, domova 
a poriadku,  

 

MORENA 
– bohyňa 
zimy a 
smrti 

- Po jej vláde mala prísť vláda jej sestry Vesny, 
- bola tiež považovaná za matku démonov a chorôb,  
- ľudia si ju predstavovali ako krásnu pannu v bielom 

závoji, vo vojne sa však obliekla do čierneho brnenia. 

 

VESNA 
- Slovania ju spájali s jarou, mladosťou, krásou 

a životom,  

https://i.refresher.sk/public/daimyo/perun_2.jpg
https://i.refresher.sk/public/daimyo/mokos.jpg
https://i.refresher.sk/public/daimyo/morena.jpg


- prinášala oživenie prírody po dlhej zime, zasvätená jej 
bola breza, ktorá rozkvitá ako prvá a zo zvierat 
kukučka. 

 

2.  Práca s učebnicou  

 Tatranská Kikimora – slovenská báj / s. 72 - 75 

- prečítať ukážku, 

- napísať osnovu v min. 5 bodoch,  

- Nakresliť ilustráciu podľa vlastných predstáv 

3.  Video-  prosím, vypočujte si báj, trvanie cca 13 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=lDdfWVoin9Y 

4. Pracovný zošit 41/1,2 – 42/3,4,5 

 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

 

13. 3. 2020 piatok 
 
1. Opakovanie pravopis slovies  (poznámky do zošita) 
 

• V prípone slovesných tvarov je vždy i,í , napr. žehlí, varí, myslí, mysleli, vedeli,  
OKREM!!tvarov trpného príčastia  -ný, -tý, napr. varený, pečený, vypratý, 

• tvary rozkazovacieho spôsobu slovies majú y v tvare vtedy, ak sú tvorené od vybraných slov,  
napr. skrývať – skry, umývať – umy!,  

• záporný tvar slovesa byť tvoríme pomocou častice „nie“,ktorú píšeme osobitne, napr. nie 
som, nie je. 
 

2. Cvičenie – doplň i,í,y,ý 
 
Slniečko v__skoč__ spoza v__sokej hor__. Tepl__m__ lúčm__ striebr__ kraj. Žmúr__ na č__stinu a 

vše zaškúl__ aj do húštin__. Tam natraf__ na zv__nutú kôpku. Odrazu sa z neh__bného klbka 

zdv__hne hranatá hlava. Chvíľu neh__bne stoj__. Naraz z papuľky v__skoč__ rozoklan__  jaz__k 

a maškrtn__ck__ sa m__hoce. Vreten__cazas__p__. Uhranč__v__m__ očam__ jastr__ po okolí. Sojka 

na v__sokejjedl__ našuchor__ perie a škrekľavo kr__č__: „Kľukatá zub__ cer__! Skr__ sa!“ Les 

st__chne. Had mier__ k starej jedl__, na ktorej sa to hm__r__  vtáčencam__.  

 
 
3. Vypíš z textu slovesá a urč všetko, čo o nich vieš: 
 
osoba, číslo, čas, spôsob, plnovýznamovosť, zvratnosť, slovesný tvar, činnostné – stavové 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lDdfWVoin9Y


16. 3. 2020 Pondelok 
 
 
1. Poznámky do zošita 
 
PRÍSLOVKY 
Sú neohybné plnovýznamové slová, ktoré vyjadrujú okolnosti deja. Dej, činnosť alebo stav sa môže 

odohrávať niekde, niekedy, nejako a môže mať príčinu alebo dôvod, prečo sa odohráva. Podľa toho 

príslovky rozdeľujeme na príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny. 

 

Rozdelenie prísloviek 
 

Príslovky Otázky, ktorými sa na ne pýtame príklady 

Miesta Kde, kam, kade, odkiaľ, pokiaľ dole, vpravo, okolo, zhora, 
potiaľ, uprostred 

Času Kedy, odkedy, dokedy, ako dlho včera, zvečera, oddnes, 
dozajtra, stále 

Spôsobu Ako, akým spôsobom, nakoľko dobre, zle, hlasno/e, 
plynulo/e, skvelo/e, 
trocha/u, veľmi, súkromne, 
... 

Príčiny Načo, prečo, začo, z akej príčiny nadarmo, zámerne, zato, 
náhodne 

 
Pravopis prísloviek: 
1. Slovotvorná prípona je vždy krátka -e: pekne, zle, vhodne 

-y: slovensky, ľudsky 
-o: zdravo, hravo 
2. Spoluhlásky s a z na začiatku prísloviek píšeme podľa výslovnosti: zdola, zhora, sprava, 

zľava 
3. Ak vznikla príslovka zrastom predložky a iného slovného druhu, píšeme všetko dovedna: 

naoko,  
    sčasti, vtom, spamäti,... 

 
2. Cvičenie 
Roztrieď príslovky podľa druhov! 

náročky, hneď, von, pomaly, vďačne, minule, večer, čulo, zákerne, čisto, doma, matne, tuho, po 

rusky, plytko, vnútri, už, inokedy, uprostred,  

                miesta   času                      príčiny     spôsobu 

 

 

 
 
3. Pracovný zošit  S. 42 cv. 34,35 
 
 



18. 3. 2020 Streda 

 
1.  Poznámky do zošita 
Stupňovanie prísloviek 
Stupňujeme len príslovky, ktoré vznikli odvodením z akostných prídavných mien. 
hlasný   hlasno – hlasnejšie – najhlasnejšie 
pekný  pekne – krajšie – najkrajšie 
dobrý  dobre – lepšie – najlepšie 
rýchly  rýchlo – rýchlejšie – najrýchlejšie 
 
Princíp stupňovania je rovnaký ako pri prídavných menách, len prípona v druhom stupni je –šie, -
ejšie. 
Stupňovanie môže byť pravidelné a nepravidelné, presne tak, ako pri prídavných menách. 
Príslovky okolo, vedľa, poniže, dole,...sa môžu stať aj predložkami. 
Bežal okolo. (príslovka)   Bežal okolo školy. (predložka) 
Pomôcka: príslovkastojí pri slovese a rozvíja ho, predložka sa predkladá pred podstatné meno. 
 

2. Cvičenia 

A/ Doplň s alebo z do prísloviek 
_počiatku, _vysoka, _rána, _pod, _pamäti, _poza, _hlboka, _hruba, _blízka, _ľahka, _polovice, 
_pravidla 
 

B/ ✍Podčiarkni v texte príslovky! 
V malom mestečku blízko rieky Váh žil chlapec, ktorého všetci volali Móric. Odmalička sa len na 
kráľov hrával. Aj sa mu sem-tam preto smiali, a keďže nepochádzal z nijakej kráľovskej rodiny, táto 
jeho túžba bola u všetkých dopredu zamietnutá. Jeho dobrý priateľ Jozef mu dal raz zdarma 
a priateľsky radu, nech sa dá na šport. Tam sa mu to vraj ľahšie splní a veľmi skoro sa môže stať 
kráľom ligových strelcov... 
 
C/ Daniel Hevier: „Keď prídavné meno stratí dĺžeň, zmení sa na príslovku.“  

Rozlíš príslovku od predložky s podstatným menom:  

Dolu schodmi sa mi kráča ľahšie. Poď rýchlo dolu! Keď pôjdeš okolo, navštív nás! Okolo domu som 

vysadila kvety. Bezradne stál uprostred cesty. Stál uprostred a nevedel, kam sa pohnúť. Vedľa potoka 

rastú staré vŕby. Bývajú hneď vedľa. 

sloveso + príslovka       predložka + podstatné meno  

.................. ................................              ................... .................................. 

................. ...............................    ................... .................................. 

................. ...............................    ................... .................................. 

................. ...............................    ................... ................................. 
 
D/ Podčiarkni príslovky, ktoré sa dajú stupňovať:  
Dnes je vonku pekne. Stretávame sa denne v škole. Tieto slabiky sa vyslovujú tvrdo. Radosť trvala len 
krátko. Často si veselo pospevovala. Prídeme inokedy. Doma je teplo a príjemne. Boli zahľadení 
dopredu. Všetci hovorili šeptom. Číta pomaly.  
 
E/  Utvor príslovky od prídavných mien:  
spravodlivý –      teplý –      odvážny -  



nevinný –      pomalý -     farebný -  
veselý -      zlý -      dobrý – 
 
3. Pracovný zošit– Slovenský jazyk s. 43 cv. 36. 
 
20. 3. 2020 piatok 
 
1. Cvičenia  - opakovanie 
 

Text si prečítaj  a úlohy vypracuj do zošita. 

Tváriť sa ako sfinga – z gréckej mytológie 

„Tváriť sa tak, aby sa z výrazu človeka nedalo nič vyčítať, aby tvár nič neprezradila.“ 

Sfinga bola krutá príšera. Podľa gréckej mytológie ju bohovia vyslali, aby potrestala mesto Téby 

Sfinga sa usadila na skale pred mestskými hradbami a vyslovila krutú hádanku: „Ráno chodí po štyroch, 

na poludnie po dvoch a večer po troch. Kto je to?“ Tébčania si s otázkou nevedeli rady a krutá Sfinga za 

to denne jedného z nich zahrdúsila. Nie nadarmo sfinx v starej gréčtine znamenalo niečo ako škrtička. 

Hádanku vyriešil až bájny kráľ Oidipus. Zachránil mesto Téby a Sfinga, ktorá prišla o svoje tajomstvo, 

skočila zo skaly a dokaličila sa. A prečo sa používa slovné spojenie tváriť sa ako sfinga, byť záhadný ako 

sfinga? 

Grécka sfinga mala predobraz v oveľa starších kamenných sochách v Asýrii a Egypte. Tam soch_ 

s ľudsk_m_ tváram_, lev_m_telam_, orl_m_ krídlam_ a mohutn_m_pazúrm_ na labách chránil_ 

pokoj mŕtv_ch panovníkov a faraónov. Boli to ochrankyne času a večnosti. Grékov priťahovala ich 

tajomnosť. Ani z tváre tébskej Sfingy nebolo možné nič vyčítať. Mlčanlivo, nehybne čakala, ako 

dopadne ďalšia odpoveď na jej otázku. 

 

Úlohy k textu: 

1. Vypíš z textu: - plnovýznamové slovesá, neplnovýznamové slovesá, zvratné slovesá,  

2. Utvor  tvary zo slovies: 

Byť (3.os, pl., prít. č. oznamov. sp.) ______________________________________ 

Vyslať (2. os., sg., rozkaz. spôsob, ) ______________________________________ 

Chrániť (3. os., bud. čas, ozn. spôsob) ______________________________________ 

Priťahovať (1. os. ,bud. čas, ozn. spôs.,)______________________________________  

Vyčítať (2. os., sg., rozkaz. spôsob) ______________________________________ 

Dopadnúť (1. os., min. čas, podm. spôs.)______________________________________ 

Znamenať (2. os., prít. čas, podm. spôs.)______________________________________ 

 

3. V hrubo vyznačenej vete doplň i,í,y,ý. 

4. Vypíš z hrubo vyznačenej vety všetky podstatné mená a prídavné mená a urč všetko, čo 

o nich vieš. 

5. Napíš synonymá k slovu 

krutá________________________________________________________ 



6. Pomocou predpôn utvor nové slová od slovesa 

TVORIŤ______________________________________________________________________

____ 

7. Podčiarkni v texte všetky prídavné mená, ktoré skloňujeme podľa vzoru pekný. 

8. Vymysli krátku básničku o sfinge. 

9. Vypíš všetky vlastné podstatné mená z textu. 

10. Ako nazývame krátky literárny útvar (podčiarknutá veta)? Vieš odpoveď? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEJEPIS 

Sťahovanie národov a rozpad Rímskej ríše (str.48)                                    16.3.2020 

Od roku 375 n.l začali na Rímsku hranicu(Limes Romanus) útočiť ďalšie barbarské kmene: 

Húni, neskoršie Germánske kmene (Vizigóti, Ostrogóti, Vandali a iní). Útoky barbarských 

kmeňov prinútili cisára Theodósia v roku 395 n.l. rozdeliť Rímsku ríšu medzi svojich dvoch 

synov na : 

Západorímsku ríšu (požívala sa latinčina)- hl. mesto Rím 

Východorímsku ríšu (používala gréčtinu)-hl. mesto Konštantinopol 

Západorímska ríša úplne zanikla v roku 476 n.l. (pod útokmi Vizigótov, zničili a podpálili 

mesto Rím) 

Východorímska ríša pretrvala až do 15.storočia, premenovala sa na Byzantskú ríšu. Neskôr 

Byzantskú ríšu napadli Turci a zničili ju. Hlavné mesto Konštantinopol premenovali na 

Istanbul. Túto svoju ríšu nazvali Turci – Osmanskou ríšou. 

 

Život v Ríme - kultúra, vzdelanosť, architektúra a hry                             19.3.2020 

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. 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK – skupina T. Vrábelová 

- učebnica s. 60 – prečítať Lámači rekordov a skúsiť vypracovať kvíz. Pomôžte si internetom, 

alebo encyklopédiou. Správne odpovede napíšte do zošita. 

- S. 61/2c – prepísať tabuľku do zošita. Čerpajte z poznámok čo už máme napísané. 

- S. 61/5a – 3. stupeň prídavných mien. Napíšete vety podľa seba s použitím prídavných mien 

v 3. stupni. 

- S. 61/6a – prečítať text a nájsť názvy 7 kontinentov. Potom zoraďte kontinenty od 

najväčšieho po najmenší – písomne. 

 

ANGLICKÝ JAZYK – skupina M. Kubrická 

Student´s book 

Str.62 – 5D Mickey and Millie go camping 

– prečítať text a cv.1 –odpovedať na otázky, cv.2 – napísať do zošita podľa seba koniec 

príbehu (aspoň5 viet) 

-str.63/cv.3,4 do zošita 

-str.63/5 – do zošita napísať prirovnanie s pomocou spojenia AS.....AS (taký....ako) 

-str.64 –Culture –The weather in Britain – prečítať text a urobiť cv.1,2,3 

Workbook – 

-urobiť cvičenia v časti 4D 

-doučiť sa postupne a opakovať slovnú zásobu z celej lekcie 5 

https://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adjectives_comparison_sentences.htm 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adjectives/exercises 

 

 

 

 

 

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adjectives_comparison_sentences.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adjectives_comparison_sentences.htm
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adjectives/exercises


GEOGRAFIA 

Dátum: 17.3.  

Púšte a polopúšte 

• Tiahnu sa od strednej Číny a Mongolska cez celú strednú Áziu až na Arabský 

polostrov 

• Pôdy sú neúrodné, obsahujú veľa soli 

• Vegetácia je chudobná 

• Chovajú sa tu kozy a ťavy, vo vyšších polohách ovce  

Subtropické krajiny 

• Nachádzajú sa v Malej Ázii, väčšej časti Zakaukazska a vo východnej Ázii 

• Pestujú sa tu poľnohospodárske plodiny, najmä čajovník, bavlník, citrusy 

Savany 

• Rozprestierajú sa najmä na polostrove Predná India 

• Sú menej bohaté na druhy živočíchov ako savany v Afrike 

• Úrodné čierne a šedé pôdy človek využíva na poľnohospodárstvo 

Ochrana prírody 

• Ochrana prírody v Ázii sa zameriava na záchranu dažďových a monzúnových 

lesov, lesov mierneho pásma a stepi  

• Ochrana týchto oblastí znamená aj záchranu ohrozených živočíchov ako je panda 

veľká, tiger sibírsky, kôň Przewalského  

 

ÚLOHY: 

1. Z uvedených názvov vytvor trojice: 

Smrek, tráva, medveď hnedý, tajga, zajace, tundra, machy a lišajníky, srnka, 

step, polárna líška, buk, zmiešané a listnaté lesy 

2. Vyhľadaj na internete, encyklopédií alebo v knihách a napíšte názvy štyroch 

národných parkov v Ázii 

3. Doplňte do mapy názvy veľkých púští 

4. Nájdi kukučie vajce: 

Slon, tiger, žirafa, antilopa, nosorožec, sob 

5. Označte na mape rovnobežku 49 s.g.š., ktorá prechádza i cez územie SR. 

Ktoré rastlinné pásmo na západe Ázie pretína? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Drei_mongolische_kamele_edit1.jpg/800px-Drei_mongolische_kamele_edit1.jpg


 

6. Vyhľadaj na internete, encyklopédií alebo v knihách a napíšte názvy štyroch 

národných parkov v Ázii 

7. Doplňte do mapy názvy veľkých púští 

8. Nájdi kukučie vajce: 

Slon, tiger, žirafa, antilopa, nosorožec, sob 

9. Označte na mape rovnobežku 49 s.g.š., ktorá prechádza i cez územie SR. 

Ktoré rastlinné pásmo na západe Ázie pretína? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dátum 19.3.  

1. Pomenuj:  

a) Základné podnebné pásma Ázie 

b) Podnebné pásmo s naväčšou rozlohou 

c) Podnebné pásmo, v ktorom leží pohorie Ural, jazero Bajkal, hlavné mesto Indie 

 

2. Čo je charakteristické pre rastlinné pásma Ázie 

a) Sú tam všetky rastlinné pásma 

b) Väčšina pásiem sa ťahá v smere západ východ 

c) Polárne púšte ležia v strede svetadielu 

d) Tropické lesy sú na východe 

e) Púšte sa nachádzajú vo viacerých klimatických pásmach 

f) Najväčšiu rozlohu má tajga 

 

OBYVATEĽSTVO A SÍDLA ÁZIe 

 

• svetadiel s najväčšou rozlohou i počtom obyvateľov 

• dva najľudnatejšie štáty sveta – Čína (vyše 1 300 000 000 ob.) 

- India (vyše 1 100 000 000 ob.) 

• nerovnomerné  rozmiestnenie obyvateľstva;  

• oblasti s najvyššou hustotou zaľudnenia sú: úrodné nížiny s teplým podnebím 

                                                                     pobrežné oblasti 

                                                                          Veľká čínska nížina, Indogangská nížina   

                         ostrov Jáva, Japonské ostrovy 

 

• oblasti s nízkou hustotou obyvateľstva : veľké oblasti vo vnútrozemí, 

púštne a vysokohorské  oblasti 

tajga, tundra, Arabský polostrov,    

Himaláje 

• väčšina obyvateľstva žije na vidieku  

• prevahu mestského obyvateľstva má napr. Japonsko, Izrael, Singapur 

• k najväčším mestám patria: Tokio (považuje sa za najväčšie mesto sveta), 

Bombaj, Šanghaj, Dillí, Peking, 

•  Soul, Jakarta, Kalkata a ďalšie 
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BIOLÓGIA 

Nepohlavné rozmnožovanie rastlín                                                              18.3.2020 

Funkcia rozmnožovania:  zabezpečenie vzniku nových jedincov, zachovanie druhu 

 Nepohlavné rozmnožovanie – časťami tela rastliny okrem semien, nové jedince sú totožné s 

rodičovskými 

A. Nekvitnúce rastliny – rozmnožovanie pomocou výtrusov alebo podzemku 

B. Kvitnúce rastliny sa nepohlavne rozmnožujú: 

a) Podzemkom – konvalinky 

b) Koreňovými odrezkami – chren 

c) Stonkovými odrezkami – muškát 

d) Listovými odrezkami – fialka 

e) Vrcholovými odrezkami – okrasné dreviny 

f) Delením trsov – chryzantémy 

g) Poplazmi – jahoda 

h) Cibuľou – cesnak, cibuľa 

i) Očkovaním, vrúbľovaním – ovocné stromy 

 

Úloha: Vyhľadaj na internete okrasné rastliny, ktoré sa rozmnožujú nepohlavne a priprav 

o nich krátku prezentáciu (minimálne 5 okrasných rastlín). 

 

 

 

 

 

 

 



Dátum: 20.3.2020 

Huby s plodnicou 

 

• Niekedy sa zaraďovali medzi rastliny, ale dnes ich  

               zaraďujeme do samostatnej ríše húb. 

• živia organickými látkami (sú rozkladače,  

              parazity, ale aj symbiotické huby). 

• mnohé žijú v symbióze s rastlinami, je to vzájomne  

               prospešný vzťah - huby čerpajú organické látky a  

               na oplátku pomáhajú rastlinám s príjmom vody 

• človek ich využíva ako pochutinu 

• neprebieha v nich fotosyntéza (ani vtedy, keď sú zelené) 

• veda skúmajúca huby je mykológia 

Stavba tela: 

• podhubie –podzemná časť (rastie v pôde) 

• plodnica – nadzemná časť 

✓ hlúbik - spája podhubie a klobúk 

✓ klobúk - na spodnej strane sú lupene alebo rúrky, tvoria sa  

v nich výtrusy 

✓ závoj (u niektorých) - zakrýva lupene u mladých plodníc 

✓ prsteň (u niektorých) - pozostatok závoja na hlúbiku 

✓ plachtička (u niektorých) - zakrýva mladú hubu 

✓ pošva (u niektorých) - pozostatok plachtičky na spodu 

hlúbika 

Rozmnožovanie: 

V plodniciach sú výtrusnice, ktoré majú množstvo výtrusov – nimi sa rozmnožujú. Sú 

uložené v lupeňoch , prípadne  v rurkách. 

Druhy húb: 

a) jedlé 

b) nejedlé 

c) jedovaté 

 



Úlohy ( vypracovať písomne do zošita) 

1. Vysvetli rozdiel medzi  jedlou, nejedlou a jedovatou hubou. 

2. Napíš postup prvej pomoci pri podozrení na  otravu hubami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBČIANSKA NÁUKA                                                                       19.3.2020 

Vypracovať prezentáciu: Topoľčany, kde budú uvedené nasledujúce informácie: 

- Základné informácie 

- História 

- Symboly 

- Pamiatky 

- Priemysel 

- Významné osobnosti 

 

FYZIKA 

Úlohy na obdobie : 16.3.2020 -20.3.2020 

1. Vyriešiť písomne do zošita úlohy z učebnice – Fyzika pre 6. Ročník základnej školy (A4) 

-str. 62 – 5. , 6., 7. úloha 

2. Vyhľadať informácie a zaujímavosti o živote a práci gréckeho učenca Archimeda. 

Informácie spracovať formou prezentácie alebo na výkres formátu A 3 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Hudobný barok 

Baroková hudba je súčasťou barokového umenia. Je to obdobie vo vývoji európskej klasickej 

hudby od začiatku 17.  do konca  18. storočia . 

Barokové umenie - stavby : kostoly, hrady, zámky, paláce  

Predstavitelia: Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi 

Klasicizmus 

Klasicizmus  2/2 18.-1/2 19.stor. = pravdivé zobrazenie skutočnosti 

    /classicus(gréc.)= vzorný ,dokonalý 

 Hudba sa prenáša a)z kostolov -> do opier 

                                b) zo zámkov ->do koncertných sál 

Viedeň  

2/2 18.stor.hlavné mesto habsburskej monarchie 

centrum kultúrneho a umeleckého života  

cestujú sem významní hud.skladatelia 



 

Predstavitelia:  

Joseph Haydn,  

Wolfgang Amadeus Mozart – Malá nočná hudba, Don Giovanni, Requiem,  

Ludwig van Beethoven- písal symfónie- 5. symfónia, 9. symfónia- Óda na radosť je hymnou 

Európskej únie 

Romantizmus 

ZZaačč..1199..ssttoorr..--22..ppooll..1199..ssttoorr.. 

Čo sa udialo v 19. storočí 

•Napoleón – vojenský génius, cisár 

•Vznik nových štátov 

•Revolúcie v Európe 

•Zrušenie poddanstva 

•Rakúsko-maďarské vyrovnanie 

•Vznik Matice slovenskej 

•Rozvoj vedy a techniky  

 (fotografia, fonograf)  

 

•Stal sa najdôležitejším umeleckým prejavom 19. storočia 

•Francúzske slovo roman = napínavý, dobrodružný, často odchýlený od 

skutočnosti.•Vznikol vo Francúzsku.  

•Umelci môžu tvoriť slobodne a nezávisle.  

 

Česká národná hudba 

región Čiech – situácia v období romantizmu odlišná od Slovenska 

Praha – zriadené konzervatórium (v tom čase vysoká hudobná škola) a Národné divadlo 

(najskôr drevená budova, ktorá zhorela a následne postavené nové divadlo – murované, ktoré 

stojí dodnes) 

 

 

 

 



za zakladateľov českej národnej hudby sa považujú:  

–Bedřich Smetana- opery: Prodaná nevěsta, Čertova stěna,  

   - orchestrálna skladba : Má vlast 

–Antonín Dvořák- opery Rusalka, Čert a káča 

Vybrať jednu ľudovú pieseň. Nacvičiť na triedne kolo Slávik Slovenska. 

 

INFORMATIKA – skupina T. Kováčik 

Test cez portál ALF 

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

meno žiaka 

(bez hesla) 

Test: LogoMotion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

OBSAH OBDĹŽNIKA, ŠTVORCA A PRAVOUHLÉHO TROJUHOLNÍKA 

Komunikácia s rodičmi a žiakmi bude realizovaná aj cez https://zstribecskato.edupage.org/. 

Cez portál ALF 

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

meno žiaka(bez hesla) 

 

Zbierka pre 6.ročník 

Premena jednotiek 

Strana 37 - riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Strana 42 - riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť, strany 27 a 28. 

 

Zbierka pre 6.ročník 

Obsah a obvod štvorca a obdĺžnika 

39/4, 5 

40/7, 9, 11,12,13 

41/3, 4, 5 

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť, strany 23 až 26. 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁBOŽENSTVO 

Veľkonočný príbeh 

V nedeľu ráno, tri dni potom, čo bol Ježiš ukrižovaný, sa ženy vydali k hrobu s vonnými 

masťami. Chceli nimi potrieť jeho mŕtve telo. 

 

Keď prišli k hrobu, uvideli odvalený kameň. Veľmi sa naľakali, pretože pri hrobe uvideli stáť 

muža v oslnivo bielom oblečení. Bol to však anjel a povedal im: „Nebojte sa! Viem, že 

hľadáte Ježiša. Nie je tu. Vstal z mŕtvych! Bežte a povedzte o tom jeho učeníkom.“ 

 

Anjel ešte odkázal učeníkom, aby sa vydali do Galileje, tam sa stretnú s Ježišom. Ženy sa 

rozbehli naspäť do mesta a všetko učeníkom s radosťou povedali. 

 



 

Učeníci si najprv mysleli, že si ženy vymýšľajú a nechceli ich slovám uveriť. 

 

Napriek tomu sa nakoniec Peter a Ján rozbehli k hrobu, aby sa na vlastné oči presvedčili. Ján 

bol rýchlejší, ale do hrobu zatiaľ iba nakukol. Až keď pribehol i Peter, vstúpili spolu dovnútra 

a uvideli, že ženy hovorili pravdu. Uvideli iba zložené plátno a šatku, do ktorých bolo 

zabalené Ježišovo mŕtve telo. 

 

Peter a Ján sa vrátili k ostatným učeníkom a potvrdili im, že všetko, čo im ráno ženy povedali, 

je pravda. Napriek tomu boli učeníci plní strachu. Báli sa ľudí, ktorí dali Ježiša ukrižovať, aby 

neublížili aj im. Preto boli schovaní v dome a pre istotu si i zamkli dvere. 

Určite premýšľali a hovorili si o udalostiach, ktoré prežili. Keď nastal večer, učeníci sa v 

jednu chvíľu veľmi naľakali. 

 Napriek tomu, že dvere boli zamknuté, stál medzi nimi Ježiš. Povedal im: „Pokoj vám!“ 

Učeníci si najprv mysleli, že je to duch a báli sa, ale Ježiš ich presvedčil, že medzi nimi stojí 

živý a opravdivý. 

Potom im vysvetlil, čo všetko znamenajú udalosti, ktoré sa v posledných dňoch stali a 

vysvetlil im, že to všetko je súčasťou Božieho plánu na záchranu všetkých ľudí. Prisľúbil im 

tiež  ako posilu Ducha Svätého. 



 

Potom od nich Ježiš zase odišiel. Jeden z apoštolov, Tomáš, medzi nimi v tú chvíľu nebol. 

Keď sa vrátil, učeníci mu o všetkom rozprávali. Hovorili: „Videli sme Pána.“ On im ale 

vôbec neveril a povedal: „Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a pokiaľ do nich 

nevložím prst a svoju ruku do rany v jeho boku, neuverím.“ 

 

 

 

 

 

 

Za týždeň boli zase všetci učeníci spolu v miestnosti a Ježiš k nim opäť vošiel cez zatvorené 

dvere a povedal: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáša, aby vložil  do jeho rán ruku a povedal 

mu: „Nepochybuj a ver!“ Tomáš uveril a povedal: „Pán môj a Boh môj!“ 

 

Behom nasledujúcich dní sa Ježiš ďalej stretával s   učeníkmi. Keď uplynulo skoro šesť 

týždňov, stretol sa  Ježiš so svojimi jedenástimi učeníkmi na hore, ktorú im k stretnutiu určil. 

Tam im povedal: „Je mi daná všetka moc na nebi i na zemi. Choďte do celého sveta a 

všetkým ľuďom prinášajte dobrú správu o tom, že každému, kto sa obráti a uverí vo mňa, 

budú odpustené jeho viny. Krstite ich  v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a učte ich všetko, 

čo som vám prikázal. 

 



TELESNÁ VÝCHOVA 

https://www.youtube.com/watch?v=00SvNlntK-E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fvflv6270J0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=00SvNlntK-E
https://www.youtube.com/watch?v=Fvflv6270J0

