
Samoštúdium 

Dejepis 

Byzantská ríša- Byzanstské cisárstvo – 6.D   dejepis       20.4.2020 

(učebnica str. 65-66) 

 

Východorímska ríša sa premenovala na Byzantskú ríšu, s hlavným mestom 

Konštantinopol. Táto ríša pretrvala až do roku 1453. 

Mesto Konštantinopol založil cisár Konštantín Veľký (bol to vlastne „druhý 

Rím“). 

Byzantská ríša bola najmocnejším štátom v stredovekej Európe. Ľudia  

v Byzancii sa pokladali  za pokračovateľov rímskej civilizácie, uchovávali si 

rímske tradície , kultúru a vzdelanosť. 

Ďalší významný cisár bol Justinián, ktorý vydal prvú zbierku zákonov- 

Justiniánov zákonník. A dal vybudovať najväčší kresťanský chrám 

v Konštantinopole - Chrám Božej múdrosti (Hagia Sofia). 

V Byzancii - prekvital obchod a remeslá, vyrábal sa tu luxusný tovar. 

Konštantinopol - mal v tomto období okolo milión obyvateľov, leží na brehoch 

Bosporského prielivu. Hovorilo sa tu všetkými jazykmi vtedajšieho sveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdelenie Kresťanstva  a vznik dvoch kresťanských cirkví 

 (učebnica str. 67)                                               23.4. 2020 

 

Kresťanstvo sa stalo v Byzantskej ríši  štátnym náboženstvom, byzantský cisár sa 

považoval za vládcu celého kresťanského sveta. Tvrdil, že jeho moc pochádza od 

Boha. 

Aj rímsky pápež sa považoval za predstaviteľa  celého kresťanského sveta (ako 

nástupca  apoštola Petra). Medzi oboma kresťanskými strediskami 

(Konštantinopolom  a Rímom) dochádzalo k rozporom. Až nakoniec ku schizme 

(rozdeleniu, rozkolu). Stalo sa tak v roku 1054  - vznikla východná kresťanská 

cirkev (so sídlom v Konštantinopole) a západná kresťanská cirkev(s 

hlavným mestom Rím). 

Na čele východnej cirkvi  stál patriarcha- cirkevným jazykom bola gréčtina. 

Na čele západnej cirkvi stál pápež- cirkevným jazykom bola latinčina. 

Toto rozdelenie trvá dodnes. Dnes sa východná cirkev nazýva Pravoslávna. 

 

Zánik Byzanstkej ríše – v roku 1453 ju napadli Osmanskí Turci, zničili ju , 

podmanili si ju. Premenovali  Konštantinopol na Istanbul. 

Pri dobýjaní Konštantinopolu použili Turci prvý krát - delá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Skupina T. Vrábelová 

Týždeň od 20.4. do 24.04.2020 

Lekcia 5 opakovanie REVISION 

 

- učebnica s. 66 – písomne celá do zošita, 
- všetky počúvacie cvičenia k učebnici nájdete na webovej stránke: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=sk&selLangu
age=sk 

- pracovný zošit s. 52, 53 – celé strany 
- o online hodine vás budem informovať cez messenger a edupage. 

 

Vypracované úlohy mi pošlete na messenger alebo email do 24.4.: 

tanickavrabel@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=sk&selLanguage=sk


Skupina M. Kubrická 

1.hodina  

-UNIT 6 – gramatika – (nalepiť alebo prepísať do zošita, naučiť sa),nájdete aj vo workbook str.72 

GOING TO – plánovaná budúcnosť 

Použitie: 

-keď hovoríme o tom, čo sme sa rozhodli v budúcnosti robiť 

-keď máme zámer niečo urobiť, alebo sme sa rozhodli niečo urobiť pred nejakým časom a nie 

spontánne.  

 -keď je niečo očividné, že sa to stane 

be   /am,is,are/    +    going  to    +      sloveso v neurčitku (základnom tvare) 

He is going to play tennis. 

-zápor – TO BE +NOT + going to + sloveso  

 He isn´t going to play tennis. 

-otázka – výmena slovosledu v TO BE 

 Is he going to play tennis?  Yes, he is.   No, he isn´t. 

Príklady: 

Am I going to play ….?    Are we going to play……?   Is he/she/it going to play 

 I´m not going to play .....         We aren´t going to play…………   He/she/it isn´t going to play……..   

 2.hodina Workbook 

-slovná zásoba 6A – naučiť sa z pracovného zošita  

-str.54/1,2 – precvičiť a upevniť si slovnú zásobu 

3.hodina Workbook 

-str.55/cv.4,5 – precvičiť si novú gramatiku GOING TO vo vetách 

--slovná zásoba 6A – učiť sa a upevňovať z pracovného zošita  

 

Prácu za celý týždeň prosím odfotiť a poslať na mail ako predtým, aby som vedela ako pracujete. 

AK JE ČOKOĽVEK NEJASNÉ, CHCETE NIEČO KONZULTOVAŤ, VYSVETLIŤ poprosím kontaktovať ma na 

mail, ktorý už máte kubrickam@gmail.com . 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ  

 

 

 

 

mailto:kubrickam@gmail.com


Geografia 

Juhozápadná Ázia (učebnica str.76-77) 

,,Otvorte si prosím učebnicu a pomocou mapy si zopakujte moria, ostrovy, polostrovy, púšte...v Ázii. 

Podľa mapy na str. 77 ukážte, kde sa nachádzajú : STREDOZEMNÉ MORE, ČERVENÉ MORE, 

ARABSKÉ MORE, ČIERNE MORE, KASPICKÉ MORE,POHORIE KAKUKAZ,PÚŠTE, RIEKY... 

Na str. 76 podľa mapy vyhľadajte hlavné mestá jednotlivých štátov + ich hlavné mestá.“ 

Leží pri rozhraní 3 svetadielov (Afrika, Európa, Ázia ) – Blízky východ 

Obsahuje 18 štátov:  najvýznamnejšie    Turecko – Ankara,    

                          Irán – Teherán,            

                         Irak – Bagdad,   

                         Saudská Arábia – Rijád,  

                          Izrael – Jeruzalem,    

                       Cyprus – Nikózia (súčasť EU) ... 

Poloha: Arabský polostrov (najväčší na svete), polostrov Malá Ázia 

Povrch: Arabský polostrov-púšte Nafúd a Rub al Kháli;    

Mezopotámska nížina s riekami Tigris a Eufrat; pohorie  Kaukaz   

                     

Obyvatelia: Arabi (Arabský polostrov), Peržania (Irán), Turci (Turecko, sev.Cyprus), Židia (Izrael), 

Palestínčania (Arabi v Izraeli), Kurdi (národ bez štátu – Turecko, Irán, Irak) 

3 svetové náboženstvá: judaizmus (Izrael), kresťanstvo, islam (skoro celá JZ-Ázia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika 

1. Prezentácie, ktoré  obsahujú   učivo  na témy : „ Vplyv hmotnosti na správanie sa 

telesa v kvapalinách “ a „Vplyv objemu a tvaru na správanie sa telesa 

v kvapalinách“, sú  pre žiakov  

6. A, 6.B, 6.C, 6.D  uverejnené  na  portáli  ALF(hľadajte na úvodnej stránke našej 

školy): 

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

              →  meno žiaka (bez hesla) 

             ( Informácie uvedené v prezentácii sú zároveň poznámky,  ktoré si môžete prepísať do zošita,  

                 súčasťou prezentácií  sú aj postupy pokusov, ktoré si môžete doma urobiť  a krátke  

                 videá alebo fotodokumentáciu z vašich pokusov mi môžete poslať  

                 na email :  zlatapavlovicova@gmail.com ) 

 

Skontrolujte si !    

Riešenia úloh z týždňa od 30.3. - 3.4.2020 : 

1. úloha  

Zlatá kocka : 

a = 0,3 dm  = 0,03 m 

ρ =19 300 kg/m3   

m =  ? 

m = ρ . V                                                                                    V = a . a  .a 

m = 19 300 kg/m3   .  0,000027 m3                                      V = 0,03 m . 0,03 m . 0,03 m 

m = 0,5211 kg = 521,1 g                                                         V = 0,000027 m3 

Hmotnosť kocky zo zlata je 0,5211 kg. 

Strieborná kocka : 

a = 0,3 dm  = 3 cm 

ρ = 10,5 g/cm3 

m =  ? 

m = ρ . V                                                                                    V = a . a  .a 

m =  10,5 g/cm3 . 27 cm3                                                        V = 3 cm . 3 cm . 3cm 

m =283,5 g = 0,2835 kg                                                           V = 27 cm3 

Hmotnosť kocky zo striebra je 0,2835 kg 

Hliníková kocka : 



a = 0,3 dm  = 0,03 m 

ρ =2700 kg/m3   

m =  ? 

m = ρ . V                                                                                 V = a . a  .a 

m = 2700 kg/m3   .   0,000027 m3                                      V = 0,03 m . 0,03 m . 0,03 m 

m = 0,0729 kg = 72,9 g                                                         V = 0,000027 m3 

Hmotnosť kocky z hliníka je 0,0729 kg.                                                                  

2.  úloha 

           Chýbajúce údaje sú doplnené červenou farbou : 

Číslo 

odmerného 

valca 

Hodnota 

najmenšieho 

dielika (ml) 

Odchýlka 

merania (ml) 

Merací 

rozsah(ml) 

Objem 

kvapalného 

telesa 

v odmernom 

valci(ml) 
1.  

5 

2,5 5 - 250 210 

2.  

2 

1 2 -100 62 

3.  

5 

2,5 5 -500 310 

4. 10 

 

5 10 -1000 230 

5.  

1 

0,5 1 -50 26 

6.  

2 

1 2 -50 44 

7.  

5 

2,5 5 -500 270 

8.  

5  

2,5 5 -250 205 

9. 2 

 

1 2 -100 82 

10.  

10 

5 10 -1000 780 

11.  

2 

1 2 -100 42 

12.  

1 

0,5 1 -25 6 

13. 5 

 

2,5 5 -1000 730 

14.  

5 

2,5 5 -250 215 

15.  

1 

0,5 1 -50 33 

16.  2,5 5 -250 205 



5 

 

 

Informatika 

6. ročník  

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Opakovanie INF 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 

ALF ÚLOHY!   

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

(bez hesla) 

Na email ixo4all@gmail.com mi zasielajte aspoň 1 foto Vašej práce (zošit z Mat) z každého týždňa, 

prípadne MA MÔŽETE OSOBNE KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím pomôcť. 

Použitie videokonferencie (Zoom).  

POZRIEŤ a počítať (opakovanie a utvrdzovanie) Vzájomná poloha priamok, vnútorné uhly 

trojuholníka 

Uhly v rovinných útvaroch 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-a269fdea-eb16-4709-a6ee-

5e996e4bd265?userResourceContext=false 

Vzájomná poloha priamok, vnútorné uhly trojuholníka 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-4c9f780c-6d06-4b4c-a66a-

60d603dbfbbd?userResourceContext=false 

Teória: napísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita 

 

(uhol väčší ako priamy) 

mailto:ixo4all@gmail.com
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-a269fdea-eb16-4709-a6ee-5e996e4bd265?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-a269fdea-eb16-4709-a6ee-5e996e4bd265?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-4c9f780c-6d06-4b4c-a66a-60d603dbfbbd?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-4c9f780c-6d06-4b4c-a66a-60d603dbfbbd?userResourceContext=false


Vrcholové a susedné uhly  

Susedné - dvojica uhlov, ktoré majú spoločné jedno 

rameno a druhé ramená sú opačné polpriamky. 

Súčet susedných uhlov v je priamy uhol (180°).  

Vrcholové - dvojica uhlov, ktorých ramená sú 

navzájom opačné polpriamky. Vrcholové uhly sú 

zhodné. 

Napr.:  

Zisti veľkosti zvyšných uhlov, ak β = 109°: 

  δ = β = 109° uhly sa rovnajú, sú vrcholové 

  susedné uhly: 

  α + β = 180°  čiže α = 180°  - β  

  α = 180° - 109° = 71° 

     γ = α = 71°uhly sa rovnajú, sú vrcholové 

 

 

Zbierka pre 6.ročník 

Susedné a vrcholové uhly: strany 58 a 59 (celé).    

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť, strany 116 až 118. 

 

 

 

 



Hudobná výchova 

Ďakujem deti za krásne plagáty, ktoré ste mi poslali. Poprosím tých, ktorí nestihli, aby ich 

odfotili a  poslali na môj mail. 

Tento týždeň budete opäť tvoriť, samozrejme pracovať s internetom. 

Máte oslavu narodenín. Pozývate si svojich kamarátov, kamošky. Vašou úlohou bude spraviť 

zoznam piesní, ktoré budete počúvať alebo si budete robiť svoje domáce karaoke. 

Napíšte 10 piesní, ktoré by ste počúvali, nezabudnite napísať interpreta a názov piesne. 

Predpokladám, že máte s kamoškami rovnaký vkus a piesne sa im budú páčiť. 

Odfoťte alebo napíšte a pošlite na môj mail:  janka.chvojkova@azet.sk 

Teším sa a ďakujem  

 

Etická výchova 

Téma: Vzory správania v histórii. 

Vašou úlohou bude vybrať si štyroch ľudí, ktorých poznáme. Môžu to byť speváci, herci, 

politici, športovci, ale aj vaši spolužiaci. Ak nájdete fotku týchto ľudí, nalepte ich na ľavú stranu 

papiera (kancelárskeho) a vedľa napíšte pozitívne (dobré) a negatívne (zlé) vlastnosti vami 

vybraných ľudí. 

Jedeného človeka (z tých štyroch) si vyberte ako vašu topku a vyznačte ho. 

Napíšte ich vlastnosti tak, ako ich vnímate vy. Môžete sa poradiť s vašimi rodičmi.  

Porozmýšľajte nad ľuďmi, ktorých ste si vybrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výtvarná výchova 

Dnes som si pre vás pripravila, dúfam, zaujímavú prácu. 

Téma: Portrét zo špagátu. 

Pomôcky : kartón (tenký a môže byť hnedý, alebo biely) špagát (vlna) rôznej hrúbky, nožnice, lepidlo 

                 (najlepšie Duvilax, Hekules), ceruzka. 

Na kartón si narysujte štvorec rozmerov 20 x 20cm a vystrihnite si ho. Potom  si narysujte a 

vystrihnite  štvorčeky 1,5 x 1,5cm, počet si určte tak, ako potrebujete na orámovanie kartóna. 

Zo štvorčekov si vytvoríte rámček. Do vnútra obrazu si ceruzkou, veľmi jemne, nakreslíte tvár chlapca, 

alebo dievčaťa. Pomocou špagátu (vlny) si vytvorte portrét - obrys hlavy oči, nos ústa, vlasy, krk, 

plecia. Dievčatám môžete pridať šperky. 

Dbajte na čistou práce. 

Prácu máte na dva týždne. 

Poskytnem vám ukážku, ale nezabudnite na svoju fantáziu !!!!! Nekopírovať!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biológia 

Hlístovce 

- Majú červovité nečlánkované telo. 

- Do skupiny hlístovcov patria: háďatká (parazity rastlín), hlísty ( parazity stavovcov), 

mrle (parazity stavovcov a hmyzu) 

- Majú vyvinutú tráviacu sústavu (potravu prijímajú ústnym otvorom a nestrávené zvyšky 

vylučujú análnym otvorom). 

- Sú oddeleného pohlavia  (pohlavná dvojtvarosť) – samček sa odlišuje od samičky 

Hlísta detská  

- Parazituje v tenkom čreve. 

- Poškodzuje sliznicu čreva, môže spôsobiť upchatie čriev. 

- Spôsob nákazy:  nedostatočná hygiena, slabo umytá zelenina, 

ovocie. 

- Samička je väčšia ( cca 40 cm), samček je menší ( do 25 cm).  

Životný cyklus: 

1. Vajíčka sa dostávajú stolicou von z tela 

2. Neumytou zeleninou, ovocím  či špinavými rukami sa dostanú  vajíčka do čreva 

3. V  čreve sa liahnu larvičky, ktoré prenikajú cez tenké črevo do krvi. Krv ich roznáša  

do pľúc, kde sa vyvíjajú 10 – 14 dní.  

4. Z pľúc sa dostávajú do  hrdla ( kašľaním), kde sú prehĺtané a dostavajú sa cez žalúdok 

až do tenkého čreva, kde dospievajú a začínajú produkovať vajíčka. 

 

                    Samička                                                               Samec 

Mrľa ľudská  

- Parazituje v hrubom čreve (hlavne u detí). 

- Samička kladie vajíčka v noci  v okolí análneho otvoru, čo spôsobuje nepríjemné 

svrbenie. 

- Človek sa môže nakaziť nedostatočnou hygienou.  

 

 

 

 



 Samec                                                                                    samička  

 

Opakovanie: 

https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/cvienia34.html 

https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/doplovaka__otzky34.html 

Vypracovať písomne do zošita a zaslať na mail 

1. Ktoré vnútorné parazity poznáš? 

2. Vysvetli rozdiel medzi parazitom a hostiteľom. 

3. V ktorom orgáne ľudského tela  žije pásomnica dlhá? 

4. Aký organizmus je medzihostiteľ? 

5. Vymenuj zásady ochrany  pred  vnútornými parazitmi. 

6. Aký význam má dodržiavanie  hygieny pri práci s potravinami? 

 

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste 

ma kontaktovali na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/cvienia34.html
https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/doplovaka__otzky34.html
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Občianska náuka 

Politický systém SR 

Vláda Slovenskej republiky je vrcholný orgán výkonnej moci. Skladá sa z predsedu, 

podpredsedov a ministrov. Vládu vymenúva prezident Slovenskej republiky na 

návrh predsedu vlády. Za výkon svojej funkcie vláda zodpovedá Národnej rade Slovenskej 

republiky. 

 

Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom 

Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je 

odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Poslanci národnej rady sú volení vo 

všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným hlasovaním. Počet poslancov je 150 a ich 

funkčné obdobie trvá štyri roky. 

 

Samostatná práca: 

Vyhľadať na internete kto zastáva nasledujúce posty vo vláde: 

 Predseda vlády SR: 

 Minister hospodárstva SR: 

 Minister financií SR: 

 Minister dopravy  a vstavby SR: 

 Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: 

 Minister vnútra SR: 

 Minister obrany SR: 

 Ministerka spravodlivosti SR: 

 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 Minister životného prostredia SR 

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Ministerka kultúry SR 

 Minister zdravotníctva SR 

 

Vyhľadať meno predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedov národnej rady. 

 

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste 

ma kontaktovali na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň  

 

 
 
 
 

http://www.prezident.sk/
http://www.vlada.gov.sk/predseda-vlady-sr/
http://www.nrsr.sk/web/
http://www.nrsr.sk/web/
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/zoznam_abc
mailto:dominikajamborova11@gmail.com


 
Samoštúdium 
Ročník:   šiesty 
Triedy:   6.B, 6.C, 6.D 
Predmet:  slovenský jazyk a literatúra 
Vyučujúca:  PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie:  20.4.2020 – 24.4.2020 

 

Ahojte, decká,  

verím, že sa máte výborne  slniečko svieti častejšie a snáď Vám aj zlepšuje náladu a dodáva energiu. 
Tento týždeň Vám posielam materiály zamerané na opakovanie toho, čo sme doteraz  preberali  
formou -  učíme sa na diaľku. Prosím Vás, vypracujte si všetky cvičenia sami, bez pomoci iných, aby ste 
vedeli, čo Vám robí problém a potom sa ma naň pokojne opýtate počas online hodiny alebo na 
mikulova.annamarie@gmail.com . Chcela by som sa s Vami spojiť v stredu a štvrtok okolo 12.00 – 
13.00 h. Dúfam, že sa nám to podarí. Ak je to možné, chcela by som Vás poprosiť, aby ste mi posielali 
fotky vypracovaných zadaní na vyššie uvedenú adresu. Okrem toho mám k Vám ešte jednu prosbu. 
Poprosím Vás tiež, aby ste sami ohodnotili svoju prácu, či robíte a ako to zvládate. 
Ak si neviete poradiť, odpovedzte na tieto otázky: 

1. Mám prístup k zadanému učivu? 

2. Mám dostatok času na štúdium? 

3. Koľko úloh sa mi podarilo splniť? 

4. Ako hodnotím svoj výkon? Robím všetko pre to, aby som splnil/a zadania? 

5. Čo som urobil/a navyše? Splnil/a som aj dobrovoľné zadania? 

6. Čo sa mi páčilo/nepáčilo na zadaniach, materiáloch, spôsobe vyučovania a pod. 

Všetko prosím poslať na:  mikulova.annamarie@gmail.com   

Vopred ďakujem a prajem Vám krásny slnečný týždeň   Annamarie Mikulová 

___________________________________________________________________________________________

___ 
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Do bublín k ilustráciám z učebnice LV pre 6. ročník vpíšte k nim patriace výrazy: 

Tatranská Kikimora, Hoľa, Kozmické vajce, grécka báj, Jin a Jang, indiánska báj, Anton Marec, 

slovenská báj, Daidalos a Ikaros, Deti boha Slnka, egyptská báj, Kréta, Tatranské plesá, 

Hastsejalti, Prečo je Váh divá rieka, čínska báj, Minotaurus, Pchan-ku, Re – slnko, Jozef Cíger 

Hronský, vládca Severného mora, Nut, Šov, Talós, vrtký Satan, kráľovná víl, Stvoriteľ, Považie 

,Pavúčia žena, Zrodenie sveta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

Opakovanie: -Slovesá, Príslovky, Priama reč, Citoslovcia 

1/ Pracovný list  

1. Doplň i,í,y,ý          

Keď sa chlapc__ ráno dos__ta najedl__, ozlomkrk__ v__behl__ von. Bolo pekne teplo, mohl__ sa 

dos__ta hrať, naháňať, klbč__ť. Vľavo tiekol potok, vzadu za lúkou zač__nal les. Daked__ tu 

chlapc__hrajú futbal, no dnes sa pobral__ ch__tať r__b__. Mlčk__ a trpezl__vo čakal__, č__ niečo 

ch__tia. Predobedom sa mohl__ pochvál__ť pekn__m úlovkom. Hrdo a spokojne sa pobral__ domov, 

ab__ _m mama pr_prav__la chutn__ obed. 

2. Vypíš z textu príslovky         

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_ 

3.  Vytrieď do tabuľky . Označ v tabuľke príslovky, ktoré stupňujeme. 

Príslovky odvodené z prídavného mena Príslovky, ktoré vznikli zo spojenia podstatného 
mena s predložkou 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Z prídavného mena utvor príslovku               

vysoký___________, spravodlivý__________________, ležatý_______________, 

okatý_______________, svieži_____________, naivný______________, 

zodpovedný_______________, farebný_______________. 

5. Doplň do textu príslovky alebo predložky s podstatným menom  

(na vlas, navlas, z časti, sčasti, z pamäti, spamäti, vtom, v tom, na bok, nabok) 

Sestry boli_____________ rovnaké. Učebnicu odložila ____________. Len ____________som 

porozumel tomu textu. Odriekala celú modlitbu _______________.Upozornili ju ____________ 

v polievke. ___________momente sa zablyslo. ______________ si prikladal chladivé obklady. Lovil 

____________ útržky básne _______________ vŕbového prúta vystružlikal píšťalku. _____________ 

vyskočil z postele. 

6. Doplň s alebo z do prísloviek:         

_počiatku, _vysoka, _rána, _pod, _pamäti, _poza, _hlboka, _hruba, _blízka, _ľahka,  

7. Utvor antonymá k príslovkám:        

ďaleko_________, zhora_________, zrána__________, nahlas_________,plytko_________. 

8. Zo slovies utvor citoslovcia         

jojkať_________, búchať________, čľupnúť__________, havkať_________, kukať_________ 

9. Doplň vhodné citoslovcia (mňau, jaj, hijó, cŕŕ, hop, cha-cha-cha, fidli-fidli)  



___________, prišla som neskoro. ____________,  zazvonil budík. ___________, ozvala sa mačka. 

A on__________ na strom. _____________, môj koníček! ______________ na husličky. ____________ 

zasmiali sa všetci. 

10. Slovesá vo vetách nahraď citoslovcami.       

Milan ráno vyskočil (___________)z postele. Vyštartoval (___________)dolu kopcom na bicykli. Vtom 

sa zlomil( ______________) konár pod Mišom a to chlapča šuchlo (_____________)na zem ako vrece 

zemiakov. Susedkina Adelka si poskakovala (_____________) po ceste, pozrela(___________)  sa tým 

smerom, zrazu padla (______________) a hneď sa rozplakala(______________). 

11. Vytrieď citoslovcia          

vlastné zvukomalebné bŕŕ, prásk, cupi-lupi, júj, au, 

hav-hav, fúúúj, fijúúú, hm, kvá-

kvá, brnk, krá, och, bác,  

  

 

12.  Doplň interpunkčné znamienka        

Kamarátka zvolala Kedy sa opäť stretneme  Najedz sa poriadne vravieva babka 

Deti ohlásila sa mama čo budem dnes variť  Doteraz som sa učila zareagovala som  

2/ Pracovný zošit – Hravá slovenčina 

s. 43 cv. 37,38,39, s. 44 celá, s.45 celá 

 

 

 

 


