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Stredoveká kultúra vychádzala z princípov kresťanstva. Univerzálnym  jazykom 

bola LATINČINA.(knihy sa písali v latinčine, v kostoloch - iba latinčina) 

Kláštory- boli centrami vzdelanosti a kultúry . Mnísi prepisovali knihy a mnísi 

aj vyučovali v kláštorných školách.( písanie, čítanie a latinčinu) Do 12.storočia 

existovali v Európe iba kláštorné školy. 

Mnísi sa starali aj o chorých a biednych, zbierali liečivé bylinky, šľachtili 

stromy , obrábali pôdu atď. 

Najznámejšie mníšske rády v Európe :  

Rád benediktínov (založil ho Sv. Benedikt- v 6.storočí v Tal.) 

Rád františkánov (založil ho Sv. František z Assisi- v 13.storočí v Tal.) 

Ďalšie rády :  dominikáni, cisterciáni, jezuiti, saleziáni....atď. 

Rozlišujú sa podľa oblečenia.(kapucne, mníšske habity, každý rád - inej farby) 

 

Najznámejší pápež v stredoveku bol : Gregor Veľký 

-vymyslel gregoriánsky chorál (spev) 

- vymyslel gregoriánsky kalendár (dodnes ho používame) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestská a rytierska kultúra v stredoveku - 6.D    dejepis            21.5.2020 

(str. 87-88) 

 

V 13.storočí začali vznikať v Európe mestské školy. Učili sa v nich deti 

bohatých kupcov a obchodníkov. 

V stredovekých mestách vznikali prvé UNIVERZITY  (Bologna, Padova 

Salermo - v Tal.,  Paríž- vo Franc., Oxford - v Anglicku). 

Na univerzitách sa vyučovala medicína, právo a teológia.  Študenti šírili 

vzdelanosť po celej Európe. 

 

Rytierska kultúra- na hradoch žili šľachtici, neplatili dane. Museli však bojovať 

za kráľa, keď ich o to požiadal. Týchto šľachticov voláme - rytieri. 

Rytieri mohli byť iba muži(ženy nie !) Učili sa jazdu na koni, ovládať zbrane, 

vedeli rytierske súboje ovládať. Rytieri museli mať dobré a vzorné správanie. 

Pasovanie za rytiera- robil to samotný kráľ (bol to slávnostný obrad, kedy mu 

rytier sľúbil vernosť). 

Dievčatá- sa vydávali za šľachticov alebo vstupovali do ženských kláštorov. 

Kultúra v stredoveku- Románsky staviteľský sloh (napr. baziliky a rotundy) 

                                    Gotický staviteľský sloh (napr. Katedrála Notre Dame v 

                                    Paríži, Katedrála Sv. Víta v Prahe , Dóm Sv. Štefana vo  

                                    Viedni). 

 

U nás - Dóm Sv. Alžbety v Košiciach, Dóm Sv. Martina v Bratislave. 

 

!!! Nakresliť si ľubovoľného rytiera !!! 

 

 

 

 

 

 



 

ANGLICKÝ JAZYK 

Domáce úlohy 6. D (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 18.5. do 22.5.2020 

Opakovanie 

Ahojte žiaci, 

Ďakujem za vaše vypracované úlohy. Niektorí naozaj pracujete ukážkovo. Nasledujúci týždeň 

si oddýchneme od učebnice a pracovného zošita. Za úlohu vypracujete test v programe ALF. 

Takto budem vidieť čo naozaj viete a čo treba dotrénovať. Taktiež to podá obraz o vašich 

nadobudnutých vedomostiach. Na online hodine si test vyhodnotíme a povieme najčastejšie 

chyby. 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Názov testu: Revision - unit 5 

Online hodinu vám oznámim na messenger a edupage. Teším sa na vás! 

 

 

Skupina: Mg. Monika Kubrická  18.5.-22.5.2020 

Workbook 

-6C str.58/ cv.1,2,3 – slovná zásoba – druhy filmov, programov v TV 

-Student´s Book 

-str.71/ cv.5 – príslovky a prídavné mená – vypíš do zošita správne slovo 

Opakovanie a upevňovanie učiva  

Zopakujte si stupňovanie prídavných mien a vypracujte cvičenie (nalepte do zošita alebo prepíšte 

a pošlite) 

1. There are 10 houses on our street. Our house is the ________ one. 

       a) biggest    b) bigger 

2. My brother sings better than I do, but I play guitar ________ than he does. 

         a) the best    b) better 

3. This is ________ song I have ever heard! 

      a) better    b) the best 

4. Tom is ________ than his friend Peter. 

        a) stronger    b) the strongest 

5. Out of all the students in our class, I am ________. 

      a) the shortest   b) shorter 

6. Everyone says that my sister is ________ than I am. 

    a) the best looking    b)  better looking 

7. She is ________ girl in our school. 

    a)   the best looking    b)   better looking 



8. This is boring. Let's do something ________. 

     a)  the most interesting      b)  more interesting 

9. This isn't ________ book I have ever read.  

     a) more interesting    b)  the most interesting 

10. Your apartment is ________ than mine. 

       a)  cleaner     b)  the cleanest 

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

Ak máte nejaké otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, neváhajte mi napísať. Keby niekomu nešli preposlať 

vypracované úlohy, môžeme sa dohodnúť na inom spôsobe odovzdania.  

Prajem všetkým pekný týždeň   

 

 

 

 

 

 

INFORMATIKA 

Informatika (od 18. mája do 22. mája 2020) 

(Doplnkové aktivity nad rámec domáceho vzdelávania – NEPOVINNÉ) 

 (V prípade, že ste IT FITNESS TEST 2020 ešte neabsolvovali) 

IT FITNESS TEST 2020 

Otestuj svoje IT zručnosti v najväčšom IT teste národa. 

https://itfitness.sk/sk/ 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Informatika 

 

 

 

 

 

 

 



 

FYZIKA 

Triedy: 6.A, 6.B, 6.C,6.D                                                         Úlohy na obdobie : 18.5. -22.5.2020 

          1.  Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému : „Teplota.  Meranie teploty“ 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) 

 nové informácie, ktoré sú  uvedené v prezentácii, sú zároveň poznámky,  ktoré si 

môžete prepísať do zošita. 

  v závere prezentácie  sú otázky, na ktoré odpovede nájdete v prezentácií, ak budete 

pozorne čítať text  

 vašou úlohou je tiež vyhľadať zopár informácií o živote objaviteľov teplotných stupníc, 

podľa ktorých sú pomenované (Celzius, Fahrenheit, Kelvin, Réaumur).  Foto 

dokumenty vašich zistení mi  môžete  poslať  na email : zlatapavlovicova@gmail.com  

         2.  Precvičiť učivo o hustote si môžete prostredníctvom testu na portáli ALF pod názvom : 

               „Hustota“. 
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GEOGRAFIA 

Ahojte šiestaci! 

Posielam vám pracovný list Juhovýchodná Ázia. Na stránku edupage som vám poslala poznámky. 

Prosím aby ste mi vypracovali a poslali tento pracovný list na mail johankafabova@gmail.com do 

konca týždňa do 22.5. 2020 

1)   Vymenuj polostrovy tvoriace pevninskú časť JV Ázie: 

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

2)   Ako sa volá najväčší štát JV Ázie? 

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

3)   Západnú časť JV Ázie obmýva .......................................................... oceán a východnú časť 

........................................ oceán. 

4)   Medzi pevninskou a ostrovnou časťou JV Ázie sa rozkladá ...................................................  

more. 

5)   Vymenuj 3 svetové náboženstvá, ktoré vyznávajú obyvatelia JV Ázie: 

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

6)   V ktorom štáte JV Ázie prevláda kresťanstvo? 

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

7)   Uveď 1 štát JV Ázie, v ktorom je mnoho obyvateľov bez náboženského vierovyznania: 

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

8)   Vymenuj 3 veľké mestá ležiace v JV Ázii: 

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

9)   Vymenuj 2 chudobné štáty JV Ázie: 

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

10) Vymenuj 2 plodiny pestujúce sa v JV Ázii: 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1  záliv 

2  polostrov 

3  súostrovie 

4  súostrovie 

5  súostrovie 

6  Polostrov 

7  rieka 

8  more 

9  jazero 
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Matematika (18. – 22.5.2020)  6. D – KOMBINATORIKA 

Na email ixo4all@gmail.com mi zašlite foto vypracovaných príkladov 64/4,7,11, 64/14ac - 

samoštúdium.  

Ostatné príklady vypracujte do zošita. MÔŽETE MA KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete 

s niečím pomôcť. Použitie videokonferencie ZOOM (vysvetľovanie a spätná väzba): pondelok 

18.5.2020 o 10:30 (následne dohoda cez email). Údaje po vyžiadaní na email. ALF ÚLOHY!  Pozrite a 

dokončite si úlohy na Alfovi.  zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→ 

výber triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Úlohy – samoštúdium: 64/1 až 7 ,11,12 65/13a, 14ac, 15a 

Navyše z učebnice Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť, strany 87 až 89 (opakovanie). 

 

Vrcholy 

 A,B,C body 

 priesečníky strán 

 neležia na jednej priamke 

Strany 

a, b, c úsečky 

časti priamok medzi priesečníkmi 

strana leží oproti vrcholu s rovnakým 

názvom: strana a oproti vrcholu A, ... 

 

Trojuholníková nerovnosť: a+b >c a súčasne  a+c >b a súčasne b+c >a. Súčet dĺžok dvoch kratších 
strán trojuholníka musí byť väčší ako  najdlhšia strana. 

Uhly - vnútorné 

α,β,γ -časti roviny ohraničené dvoma polpriamkami so spoločným vrcholom (susednými stranami) 

Súčet veľkostí vnútorných uhlov trojuholníka je 180 °; α + β + γ = 180° 

Najväčší uhol leží oproti najdlhšej strane, najmenší oproti najkratšej. 

Vonkajšie uhly trojuholníka 

Sú susedné uhly k vnútorným uhlom trojuholníka.  

Súčet veľkostí vnútorného uhla a vonkajšieho uhla pri tom 
istom vrchole je 180°. 

α + α´ = 180°     β + β ´ = 180°     γ + γ ´ = 180°      

α + α´´ = 180°   β + β ´´ = 180°     γ + γ ´´ = 180°      

α,´ α´´ ; β´, β ´´;  γ´, γ ´´ - vrcholové uhly 
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BIOLÓGIA 

Článkonožce 

- sú živočíchy, ktorých telo a končatiny sú zložené z článkov. 

  

Článkonožce delíme na: 

- pavúkovce ( križiak obyčajný, pavúk vodný, kútnik domový), 

- kôrovce (rak riečny), 

- hmyz (včela medonosná, koník čiarkovaný). 

 

Hmyz 

- Je najbohatšou triedou spomedzi všetkých živočíchov a nachádza sa všade na svete.   

Základná charakteristika hmyzu: 

- telo je nerovnomerne článkované, 

- telo je chránené vonkajšou kostrou z chitínu, 

- telo tvorí hlava, hruď, bruško, 

- na hlave majú: zložené oči, ústne orgány 

a zmyslové orgány, 

- na hrudi majú tri páry článkovaných končatín 

a  dva páry krídel.  

- bruško hmyzu má rôzny tvar, na konci bruška 

rôzne prívesky (znášadlá, žihadlá). 

Ústne orgány sú rôzne a sú prispôsobené príjmu potravy. Môžu byť: 

- hryzavé (chrobáky), 

- lízavé (včela), 

- bodavo-cicavé (komár), 

- cicavé (motýľ). 

 

 

 

Končatiny hmyzu sú rôzne, slúžia 

napríklad na: 

- lezenie – mucha, 

- skákanie – kobylka, 

- prichytávanie – voš, 

- zber peľu – včela. 

 

 

 

 

 



Sústavy: 

Tráviaca sústava: tvorí ju ústny otvor, hltan, pažerák, žalúdok, črevo ( vstrebávajú sa tu živiny) 

a análny otvor ( slúži na vylúčenie nestrávených zvyškov potravy). 

Dýchacia sústava: tvoria vzdušnice – rozvetvené rúrky spevnené chitínom. 

Obehová sústava: OTVORENÁ= telová tekutina sa voľne rozlieva do telovej dutiny. Ich krv 

je bezfarebná. 

Nervová sústava: REBRÍČKOVÁ – umožňuje inštinktívne správanie hmyzu. Riadi aj 

zmyslové vnímanie – pach, sluch, chuť. 

Vylučovacia sústava – nepotrebné látky vylučujú cez vylučovacie trubičky. 

 

Rozmnožovacia sústava: jedince sú oddeleného pohlavia! Vývin je NEPRIAMY 

a prechádza  viacerými vývinovými štádiami! 

Nepriamy vývin hmyzu môže delíme na: 

- neúplnú premenu (koníky): vajíčko → larva (často sa podobá na dospelé jedince, 

len nemá vyvinuté krídla a pohlavné orgány) → dospelý jedinec 

- úplnú premenu (motýle): vajíčko → larva (húsenica - nepodobá sa na dospelého 

jedinca) → kukla → dospelý jedinec 

 

 



PRACOVNÝ LIST 

       ČLÁNKONOŽCE: HMYZ 

1) Doplň : 

Telo hmyzu sa skladá z troch častí ................................... , ................................... a 

................................... . Na povrchu tela je pokožka spevnená chitínom, tvorí 

.................................................. kostru.  Na ........................... sú oči a tykadlá, na  

............................... sú 2 páry krídel a ........(uveď počet) páry končatín . 

2) Hmyz má ústne orgány prispôsobené potrave a spôsobu jej prijímania, vymenuj typy 

ústnych orgánov hmyzu a ku každému uveď aj príklad konkrétneho hmyzu: 

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

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

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

3) Končatiny hmyzu sa prispôsobili prostrediu a spôsobu pohybu, napíš 4 príklady , na čo 

sú prispôsobené končatiny hmyzu:  

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

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

Vyber správne tvrdenie: 

Hmyz dýcha pľúcnymi vakmi / vzdušnicami. 

Hmyz má nervovú sústavu rozptýlenú / rebríčkovú. 

Hmyz má cievnu- obehovú sústavu otvorenú / zatvorenú. 

Hmyz je oddeleného pohlavia / obojpohlavný . 

Hmyz má vývin priamy / nepriamy. 

  

Označ, na ktorom obrázku je znázornená úplná premena , na ktorom neúplná premena 

hmyzu : 

 

 

 

 

 

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

Vypracovanie poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

SEBAHODNOTENIE: 

pracovalo sa mi:                        

najťažšia úloha: ........... 

najľahšia úloha: ...............
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OBČIANSKA NÁUKA 

Ahojte žiaci, 

úlohou na tento týždeň bude vytvoriť prezentáciu o tom ako trávite dni (od pondelka do nedele) 

počas pandémie koronavírusu. Do prezentácie uvediete váš denný harmonogram, môžete 

pripojiť aj obrázky alebo fotky  

 

Prezentáciu poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 
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ETICKÁ VÝCHOVA 

 

Ahojte milí etikári, dúfam, že sa máte dobre, ste zdraví a stíhate sa 

učiť. 

Ďakujem všetkým, ktorí mi posielajú vypracované úlohy. Ostatných 

by som poprosila, aby tak urobili aj oni.  

Dostávam veľa mailov s úlohami od mojich žiakov. No, len pár detí vie 

mail napísať. Často sa stáva, že mi nenapíšu kto posiela úlohu, 

nepozdravia sa.... 

Preto som sa rozhodla, že vám pošlem stručný manuál, ako písať mail 

tak, aby ste sa nemuseli za neho hanbiť.  Vašou úlohou bude prečítať 

si návod na písanie mailu a podľa neho mi napísať mail. Budem 

rada, ak mi pošlete s týmto mailom aj vaše neposlané úlohy. 

Prajem Vám krásny týždeň, buďte zdraví. 

p. uč. Kopencová 

 

Ahojte, všetci, čo ste tento dokument otvorili,  

nechcem Vás poúčať, ani nič podobné, ale nedá mi pozerať sa na množstvo mailov, ktoré sa v tento čas 
(korony) píše a dostáva, cez ktoré komunikujeme.  

Ako vyzerá mail je vizitkou vašej osoby. Sú isté zásady, ktoré keď sa čím skôr naučíte a budete ich 
dodržiavať, nadobudnete istú úroveň, ktorá je potrebná. Zídu sa vám do života!  

Povedzme si na rovinu, nie je to jadrová fyzika, myslím, že to všetci zvládnete a pani učiteľky a pánov 
učiteľov nebudú bolieť oči (pri najhoršom im ukážete ako sa písať mail má :D ). Ak o to nemáte 
momentálne záujem, píšte ako sa Vám páči, ale verte, že niekedy v budúcnosti sa Vám to zíde.  Viem, 
že ešte nie ste vo veku, kedy vybavujete obchodné stretnutia, faktúry alebo čokoľvek iné... No, tento 
manuál vám pomôže, aby ste vyzerali ako slušný človek, ktorý vie ako písať mail. Na Messengeri 
s kamošmi si píšte akokoľvek chcete, ale keď píšete mail treba sa vyjadrovať slušnejšie a zdvorilejšie. 
Samozrejme, že to netreba preháňať, v maily sa určite nemusíte pretvarovať. Myslím, že ste 
dostatočne inteligentní, aby ste pochopili, prečo a kedy sa formálne maily píšu.  

Ešte chcem upozorniť, že toto sú moje poznatky. Nehovorím, že sú dokonalé, aj ja sa môžem mýliť. 
Poprípade ak Vaša mamka a ocko píšu často maily, môžete sa o tom s nimi porozprávať.  

 
ZÁSADY PRI PÍSANÍ MAILU: 

-Ako úplne prvé píšete mailovú adresu, komu idete mail posielať (skontrolujte si ju) a predmet mailu. 
Dobrý názov predmetu je veľmi dôležitý. Dôležité je, aby bol výstižný a obsiahol pointu/podstatu 
mailu.  



Príklad: ak posielate prezentáciu z Geografie alebo výkres na Výtvarnú výchovu, napíšte do predmetu 
tému prezentácie, výkresu. Napr. Prezentácia – Afrika, Výkres – Moje leto. 

Prečo je to dôležité?  

Keď budete mať v schránke veľa mailov, pri dobrom predmete, viete starší mail dohľadať rýchlejšie.  

- Na začiatku vždy treba pozdraviť + človeka osloviť.Za pozdravom sa píše čiarka. Teraz sú 2 možnosti: 
1. za oslovením dáte čiarku, nasledujúca veta začína malým písmenom.  

2. možnosť je, že za oslovením napíšete výkričník/bodku, čo predurčuje v ďalšom texte Veľké prvé 
písmeno začiatočného slova. Skôr sa ale využíva prvý spôsob - čiarka za meno a malé písmeno ďalšieho 
textu. 

- Za pozdravom a oslovením sa zvyčajne vynechá riadok. Z dôvodu prehľadnosti, text sa jednoduchšie 
číta a chápe.  

- Nasleduje Váš text, čo je samotným obsahom. Treba byť jasný, vyjadriť čo chcete, píše sa celou vetou.  

- Vždy si skontrolujte gramatiku. 

- Ako aj v liste, aj v maily sa píše veľké písmeno pri zámenách Vás, Vám, Tebe, Ti ... 

- Ak píšete človeku, ktorému vykáte, treba mu vykať správne: (NESPRÁVNE: Bola ste spokojná?, 
SPRÁVNE: Boli ste spokojná?, NESPRÁVNE: Prosím Vás, prečo ste toto neposlal?, SPRÁVNE: Prosím Vás, 
prečo ste toto neposlali?) 

- Či písať mail s diakritikou alebo bez, som si úprimne musela googliť. Ja v mailoch píšem diakritiku 
(mäkčene, dĺžne), ale nie je to pravidlo. Avšak text s diakritikou pôsobí dôveryhodnejšie, slušnejšie 
a hlavne je zrozumiteľnejší a jednoduchšie sa číta.  

- Používajte ďakujem, prosím, prepáč/te (ako aj v bežnej konverzácií) 

- Ak odpisujete na mail, nezabudnite odpísať na všetky otázky, ktoré Vám boli napísané. 

- Ak píšete mail, kde hovoríte o viac veciach, rozdeľte to voľným riadkom. Napr. na začiatku napíšete, 
že posielate domácu úlohu zo Slovenského jazyka. – vynecháte riadok – A ďalej sa spýtate, či sa má 
pani učiteľka / pán učiteľ dobre (To bol príklad, nemusíte sa toto pýtať. :D Pokiaľ vás to nezaujíma, 
samozrejme). 

- Ja častokrát využívam tučné písmo alebo podčiarknuté slová. Keď sú jednoduché (jedno-vetové) maily 
tak nie, ale keď sú zložitejšie, využívam (ako vyššie uvádzam) vynechanie riadku a zvýraznenie 
najdôležitejších, kľúčových slov. To si môžete všimnúť aj v tomto dokumente. 

- V maily sa nemusíte vyjadrovať vážne. Buďte svoji! Môžete používať smajlíkov, ak je to teda vhodné 
(pri veľmi formálnych skôr nie, ale keď si píšete s pani učiteľkou/pánom učiteľom, myslím, že jedného, 
dvoch usmiatych smajlíkov použiť môžete). 

- Na záver ja zväčša poprajem pekný deň alebo poďakujem za ochotu, za odpoveď alebo napíšem len: 
S úctou / S pozdravom (bez bodky). Alebo všetko dokopy.  

- A na záver každého mailu (do ďalšieho riadku) sa treba podpísať! Kto ste a odkiaľ ste (trieda, neskôr 
odbor alebo firma) 

 

Na ďalšej strane je ukážka, ako by mail mohol vyzerať.  

UKÁŽKA: 

Dobrý deň, pani učiteľka, 
 
v prílohe Vám posielam domácu úlohu z Matematiky, ktorú ste nám dali na tento týždeň. Niektoré 



príklady som nevedela vypočítať, tak mi ich vysvetlila sestra. 
 
Áno, príklady z minulého týždňa mi nerobili problém.  
 
Ďakujem. Prajem pekný deň.  
 

 

S pozdravom 

Terézia Kopencová –4.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ahojte moji milí, všetkých vás pozdravujem a mám pre vás 

pripravenú úlohu 

na najbližšie dva týždne. Kedysi dávno som čítala krásnu knihu o 15 

ročnom dievčatku, ktoré v lete bolo na prázdninách pri mori a skákala 

zo skaly. Pri skoku narazila hlavou na kameň vo vode. Ochrnula od 

hlavy po päty. Je to veľmi silný príbeh a hlavne inšpirujúci. To dievča 

napriek ochrnutiu to nevzdalo a robilo neuveriteľné veci. Jednou 

z tých úžasných vecí, ktoré robilo bolo, že nádherne maľovalo. Keďže 

nehýbala rukami ani nohami, maľovala ústami. 

Vašou úlohou bude vyskúšať si maľovať ústami, alebo nohou. 

Môžete vyskúšať obidve alternatívy. Pokojne si načrtnite najprv 

ceruzkou a dokončite štetcom. 

Chcela by som, aby ste sa zabavili pri maľovaní, ale aj aby ste si 

uvedomili, aké je vzácne, že ste zdraví.  

Kresliť budete na formát A4, vodovými farbami. Štetec si chytíte do 

úst (nezabudnite si ho najprv umyť), alebo medzi prsty na nohe. 

Môžete si rukou vymývať štetec a naberať farbu, ale maľujte ústami, 

nohou. 

Téma – portrét váš, mamky, ocka, súrodenca, kamaráta, alebo.......... 

Držím palce pri maľovaní. Užite si to. 

Práce mi pošlite na môj mail. Ďakujem. 

 

Prácu máte na dva týždne. 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÝ JAZYK  

Ahojte, milí moji, 

dúfam, že ste mali krásny víkend a načerpali ste sily do ďalšieho týždňa. Viacerí ste perfektne 

nastavení a zvyknutí všetky zadania si pekne vypracovať a ihneď odoslať na môj mejl-  

mikulova.annamarie@gmail.com – ostatní, prosím nezabúdajte na to. Ideálne by bolo, keby ste 

vždy do predmetu správy napísali, čo posielate, napr. úlohy Jarko Hruška, rozprávka Jarko 

Hruška a pod., Úlohy na tento týždeň budú zamerané na opakovanie učiva a použila som aj milú 

a aktuálnu básničku od Heviho.  Vaša učka Annamarie  

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

1. RIEŠENIE ÚLOH Z MINULÉHO TÝŽDŇA 

Ako sme s Pipom boli sovami 
Asi pred piatimi rokmi sa u tretích susedov na dvore, na jednom z piatich zdatných smrekov, čo im tam 
rastú, usídlili sovy. Od tých čias sa tam každý rok narodili aj sovíčatá. 
       Sovy sú veľmi zaujímavé vtáky, iba zobákom a pazúrmi podobné dravým vtákom, inak nikomu 
inému. Už tie ich krásne farebné veľké oči, ktorými vidia v takmer úplnej tme, ale i cez deň. 
A pozoruhodne do kruhov usporiadané perie okolo nich. A vôbec ich perie! Je také jemné, že sova lieta 
tichučko ako oblak hmly. A tá veľká hlava, pre ktorú je sova oddávna symbolom múdrosti – sova bola 
dokonca vtákom gréckej bohyne múdrosti Pallas Athény! A tú múdru hlavu vie sova otočiť celkom 
dozadu, takže si vidí hravo na chrbát ako my na gombičky na kabáte. Tak ma tie sovy u susedov zaujali, 
že len čo sa mi pri práci vytvorila nejaká časová medzierka, vzala som ďalekohľad a pozorovala som 
ich. Raz ma pritom zastihol aj Pipo a raz-dva bol pri mne:  
 „Čo to máš, babka Hortenzia?“ 
„Ďalekohľad“ - odpovedala som stručne a ďalej som sa ním dívala na moje sovy.  

1. Druh rozprávania: ja- rozprávanie  
2. Jazykové prvky v rozprávaní - príklady 
- slovesá (5) …..rastú, narodili sa, vidia, vie, vidí si, zaujali, vytvorila, vzala…… 
- príslovky (3) ….. pozoruhodne, tichučko, oddávna, dozadu, hravo, stručne, …….  
- zvolacie vety (1) …A tá veľká hlava, pre ktorú je sova oddávna symbolom 

            múdrosti – sova bola dokonca vtákom gréckej bohyne múdrosti Pallas Athény!  
- priama reč …  „Čo to máš, babka Hortenzia?“ ..... 
3. Autor knihy: … Kveta Dašková ….. 
4. Názov knihy: …Pipo, Vankúšik, Nitka a ich zvierací kamaráti ….. 
5. Názov ukážky: …Ako sme s Pipom boli sovami …. 
6. Vlastný záver rozprávania - samostatná  tvorivá úloha 

 
4. Citoslovce vo vetách nahraď plnovýznamovými slovnými druhmi: 
a) Vám je hej! (príslovkou)    výborne 
b) Peniaze sú fuč. (príslovkou)   preč 
c) Ten má známok ajajaj. (číslovkou)  veľa 
d) Prekvapilo má žalostné mňau. (podst. menom) mňaukanie 
e) To je taký hurá človek. (prídavným menom) veselý 
 
5. Vo vetách nahraď sloveso citoslovcom: 
a) Žaba skočila do vody.   Hop, čľup 
b) Kanárik vyletel von oknom.   frnk 
c) Otec buchol päsťou do stola.  buch 
d) Veverička hopkala zo stromu na strom. Hop-hop 
e) Dievčatá sa smiali a smiali.   Chi-chi 
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 6.  Do viet doplň vhodné citoslovce: 
              Uf, prišla som neskoro!          Cŕŕŕn, zazvonil budík 
              Mňau, zamňaukala mačka.       A on hop na strom.     
              Hijó , môj koníček. Fidli fidli na husličky.    Ha ha ha zasmiali sa  všetci. 
 
 

2. JAZYKOVÁ ZLOŽKA  – opakovanie pravopisu – doplňovačka 
 

Zameranie:  Podstatné mená – mužský rod, prídavné mená 

ovčiarsk_ ps_, prep_chové hotel_, telefónne drôt_, Kvet_ v pohár_, slon_ a lev_, dátum_  

počítač_, sťahovavé vták_, o str_kov_ Mirov_, túlavé ps_, so spolužiakm_ a priateľm_, na 

v_hranom turnaj_, zručn_tesár_, v_skajúc_ chlapc_, o spisovateľov_ Jánov_ Bottov_, súťaživ_ 

futbalist_, kreat_vn_ kreslič_, odvážn_ch hasičo_, pre hladn_ch host_, s cudz_m_ ľuďm_, 

múdr_ dedovia, boli b_str_ ako pstruh_, všetc_ v_herc_, o smutn_ch  mládencoch. 
 
PRACOVNÝ LIST   Bacil Smiechu – Daniel Hevier 
 
Ch__til som kdes__  čudn_ bac_l 
Celkom sa teš__m že sem ráč_l 
Nec__tim nechuť kr_č_m sláva 
Záchvat_ smiechu v_voláva 
 
S bac__lom smiechu sa tak dobre ž__je 
tu nepomôžu ani injekcie 
S bacilom  smiechu sa tak dobre kráča 
Možno vám vojde do ňucháča 
 
S bacilom smiechu sa tak dobre ž__je 
Mám veľkú radosť z tejto __nfekcie 
S bacilom smiechu ráno ľahko vstávaš 
Možno že čaká za rohom aj na vás 
 
Úlohy k textu: 
1. Doplň chýbajúce písmená, 
2. Prečítaj si báseň a porozmýšľaj, čo Ťa na nej zaujalo. Svoj názor napíš  jednou vetou. 
3. Vyznač v texte farebne príslovky, inou farbou slovesá – čo si si všimol? 
4. Všetky slovesá v texte nahraď inými slovesami a prepíš krasopisne text do zošita. 
5. Tri zo slovies napíš v tvare 2. os., podmieň. spôsob, minulý čas, 
6. Vyznač a pomenuj rým v básni, 
7. Vypíš z textu podstatné mená a urč ich vzory, 
8. Nakresli ilustráciu k tejto básni vedľa nej. 
Špeciálna úloha: Napíš rozprávku o bacilovi smiechu, vymysli mu meno, odkiaľ asi pochádza, 
čo robí, aké čarovné predmety používa, aké bytosti stretne, čo robí a čo je jeho poslaním.  
 

LITERATÚRA     

  PRACOVNÝ LIST                                           PRINC A BEDÁR     

1. Kto je rozprávačom príbehu PRINC A BEDÁR? ____________________________ 
2. V akej osobe je príbeh vyrozprávaný?   ____________________________ 
3. Ako nazývame takýto typ rozprávania?   ____________________________ 
!!!  Všimni si: V príbehu rozoznávame  – PÁSMO  ROZPRÁVAČA (autor) 

 - PÁSMO  POSTÁV     (priama reč postáv) 



   

4. V texte rozlíš farebne pásmo rozprávača (červenou farbou) a pásmo postáv (zelenou farbou): 

 

Po chvíľke Tom podišiel k oknu a so záujmom sa zadíval na rušný život širokej hlavnej cesty za 

bránou paláca – nielenže sa na to so záujmom díval, ale aj celým srdcom túžil dostať sa von do toho 

ruchu, na slobodu. Odrazu zbadal, že po ceste sa blíži dav pokrikujúcich a vyrevujúcich mužov, žien 

a detí z najnižšej a najchudobnejšej vrstvy. 

„Rád by som vedel, čo sa tam deje!“ zvolal Tom zvedavo, ako to len chlapci vedia. 

„Ty si kráľ,“ odpovedal gróf vážne a uklonil sa. „Dovolí vaša milosť, aby som to zariadil? 

5. O ktorých postavách rozprávač hovorí, že: 
- ... blúdil po krajine otrhaný a o hlade, raz bitý a vysmievaný tulákmi, inokedy väznený so 

zlodejmi a vrahmi ...  _________________________________________ 

- ... to bol človek milosrdný a šľachetný, čo bolo v tom barbarskom veku dosť 
zriedkavé..._________________________________________________________ 

- ... rýchlo pozrel hore a rýchlo zase sklopil zrak, lebo nevládal hľadieť do tváre najvyššej 

moci ... ____________________________________________________________ 

 

6. Tom – múdry, namyslený, spravodlivý, bystrý, sebecký, pyšný, milosrdný, nepravý kráľ 

Napíš, ktoré rozhodnutia svedčia o niektorých vlastnostiach kráľa, ktoré si zakrúžkoval: 

1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________ 

7. Z textu vyplýva: 
a) V Londýne sa narodil 

do rodiny Cantyovcov 
vytúžený chlapec. 

b) Príbeh sa odohráva 
v 16. stor. 

c) Príbeh je skutočný. 
 

8. Z textu nevyplýva: 
a) Nepravý kráľ blúdil po 

krajine otrhaný 
a o hlade. 

b) Tom a Eduard sa 
narodili v rovnaký deň. 

c) Tom a Eduard sa na 
seba podobali. 

9. Z textu vyplýva: 
a) Tom súhlasil s trestom 

pre odsúdeného 
traviča. 

b) Dvorania obdivovali 
Tomovo rozhodnutie. 

c) Dvorania obdivovali 
bystrosť a dôvtip, 
ktoré Tom prejavil. 

 

 

TECHNIKA 

 

Učebná látka Potraviny – základné zložky potravín – veľmi stručný zápis do zošita, zdroj – 

informačné technológie 


