
Samoštúdium (od 23.3.- do 27.3.2020) 

Trieda: 6.D 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 
 
23,25,27.3. 2020 pondelok, streda, piatok 
 

1. Skontroluj si tie zadania z minulého týždňa, ktoré som poslala do skupiny na Messenger. 

2. NapíšformouJa-rozprávania  ROZPRÁVANIE, v ktorom spomenieš, napríklad ako 

prebiehajú tvoje dni, ako tráviš čas a s kým, ako pomáhaš rodičom s domácimi 

prácami a mladšími súrodencami. Čo ťa teší a či si sa doma naučil niečo nové, či si 

si dal nejaké predsavzatia, ktoré by si chcel v tomto čase naplniť a prípadne ako 

sa ti darí.  Ak Ti chýba niečo alebo niekto zo školy a života, bez obmedzení, 

napíš!! 

Teším sa ☺ 
 
LITERATÚRA 

 
24.3. 2020 utorok 
 
1. Opakovanie - zopakuj si učivo od nadpisu Báje. 
2. Práca s učebnicou – s. 76 Zdenka Laciková – Zakliata Kráľova hoľa 

-prečítaj si ukážku, 
-urob si záznam do zošita, 
Názov diela: 
Lit. druh: 
Lit. žáner: 
Lit. forma: 
Postavy: 
 
-porovnaj túto ukážku s ukážkou Tatranská Kikimora z minulého týždňa. Čo mali spoločné? 
V čom sa líšili? 

 
3. Práca v pracovnom zošite– Literatúra 

s. 42 cv. 1,2 
 s. 43 cv. 3,4,5 
 
26.3.2020 štvrtok 
 
1. Dobrovoľná úloha !!!!! (nie pre rodičov!!) 

Na výkres A4  urobiť  niečo podobné, čo sme robili s bájkami, teda vyberte si ľubovoľnú báj, 
ktorú zveršujete, dajte pozor! Musí byť vo veršoch a musí mať rýmy na konci veršov – to je 
podmienka. Samozrejme si výkres pekne ilustrujte. Tie najlepšie budú odmenené jednotkou.  

 
 
 
 
 



DEJEPIS 
 

Kresťanstvo v Rímskej ríši -  Dejepis (učebnica str.54)  6.D    23.3.2020 

 

Po Ježišovom ukrižovaní  kresťanstvo nezaniklo. Naopak, ešte viac sa posilnilo 

a rozšírilo do iných krajín. Apoštoli pokračovali v šírení učenia Ježiša Krista.  

Takto sa učenie  dostalo aj do Rímskej ríše.  V Ríme vznikali prvé kresťanské 

obce, na ich čele stáli biskupi. 

Rímsky biskup = pápež, prvým pápežom bol apoštol  PETER. 

Rímski cisári pokladali kresťanov za vzbúrencov, pretože odmietali uctievať 

rímskych bohov a aj cisárov. 

 Rímski cisári ich vraždili v amfiteátroch(hádzali ich šelmám). Prví kresťania 

v Ríme sa museli ukrývať v katakombách.(v chodbách,v podzemí, pod mestom 

Rím). 

Prvým symbolom kresťanov bola RYBA, neskôr KRÍŹ. 

Prenasledovanie kresťanov skončilo až za vlády cisára Konštantína 

Veľkého(313 n.l. kresťanov zrovnoprávnil s ostatnými náboženstvami) 

Cisár Theodosius - nariadil v roku 395 n.l., aby sa kresťanstvo stalo hlavným 

náboženstvom v Rímskej ríši. 

 

Vznik stredoveku - dejepis (učebnica str. 58)  6.D                   26.3.2020 

Rok 476 n.l. - v tomto roku  zanikla Západorímska ríša, tento rok je považovaný 

za začiatok stredoveku v Európe. 

V prvých storočiach stredoveku vládol chaos. Po celej Európe rýchlo vznikali 

a zanikali rôzne malé štáty Menil sa celý štýl života. Nakoniec vznikli tri veľké 

ríše stredoveku : 

Boli to tieto : 

FRANSKÁ RÍŠA (trvala od 498- 843 n.l.) 

BYZANTSKÁ RÍŠA (trvala od 395 - 1453 n.l.) 



ARABSKÁ  RÍŚA   (trvala od 622- 1258 n.l.) 

Obdobie stredoveku sa nazýva aj obdobím „temna“ (procesy s kacírmi, procesy 

s čarodejnicami, mučenie pri výsluchoch atď. ) 

Stredovek  skončil v roku 1492, kedy bola objavená Amerika- Krištofom 

Kolumbom, vtedy už začalo nové obdobie - novovek. 

 

INFORMATIKA –  

6. ročník (6. A, 6. D) 

Test cez portál ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

 

Skupina T. Vrábelová 

Opakovanie lekcie 5C 

- pracovný zošit s. 48 a 49 – celé strany. Kto má CD tak aj 6. cvičenie. 

- vypracovať priloženú stranu viď nižšie – opakovanie 2. a 3. stupeň prídavných mien. 

 

Lekcia 5 D – Mickey, Millie and Mut go camping 

- s. 62/1 – prečítať text 3x a odpovedať na otázky – písomne 

- vytvoriť koniec príbehu – napísať minimálne 3 vety ako príbeh skončil podľa vás. 

- S. 63 – zopakovať si stupňovanie nepravidelných prídavných mien – bad a good.  

- prepísať a doplniť tabuľku s. 63/2A a doplniť vety v 2C – písomne. 

- s. 63/4 – napíšete, ktoré sú najhoršie (the worst) a najlepšie (the best) veci – písomne. 

- Naučiť slovnú zásobu 5D z pracovného zošita. 

 

Opakovanie – Stupňovanie prídavných mien 

- Na portáli viki.iedu.sk nájdete videá (klikni na link nižšie). K videám sú priradené aj 

rôzne cvičenia na precvičenie stupňovania prídavných mien ale i iné materiály. Prosím 

dajte si tu námahu a pozrite si túto webovú stránku.  

- Videá a cvičenia na precvičenie stupňovania: 

- https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-4d470604-83ab-444f-8b1d-

f3a5bb0523c8?userResourceContext=false 

- https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-f8a3231d-f8f8-4240-87f5-

dcf3f22862d9/play?userResourceContext=false 

 

Opakovanie 5. Lekcie stupňovanie prídavných mien – 6.D 

 

1. Doplň 2. alebo 3. stupeň prídavných mien 

 

This dog  is the .......... of them all. (nice) 

My car is ........... than yours. (fast) 

My exercise book is.......... than yours. (good).  

Your house is ..........than mine. (large) 

This is the ................................girl of our school. (pretty) 

Writing English is .................................than speaking English. (difficult) 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-4d470604-83ab-444f-8b1d-f3a5bb0523c8?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-4d470604-83ab-444f-8b1d-f3a5bb0523c8?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-f8a3231d-f8f8-4240-87f5-dcf3f22862d9/play?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-f8a3231d-f8f8-4240-87f5-dcf3f22862d9/play?userResourceContext=false


Maths is  .................................than Chemistry (important) 

My mother is ..................... than me. (tall) 

An Elephant is ................than a hippo. (big)  

This is the……………………..singer.(popular) 

This homework is the ………………………………..if them all. (easy) 

Winter is ……………than autumn. (cold) 

Summer in Slovakia is ……………….than summer in England.(warm)  

This pen is …………………...than this pencil.(red)  

Sara is the …………………girl. (beautiful)  

Gerlach is ……………than Ben Nevis.(high) 

The Amazon is ……………than The Thames. (long) 

A mouse is ………………….than a cat. (small) 

2. Napíš slová s opačným významom 

 

fast ……………………….       long……………………….   tall ……………………………. 

 

heavy ……………………       difficult …………………    short ………………………… 

 

sunny ……………………       wet ……………………….    big ……………………………  

 

warm ……………………        hot ……………………….     old …………………………. 

 

cheap …………………..         white …………………..     hilly ……………………….. 

 

 

 

 

 



Skupina M. Kubrická 

1.hodina 

Student´s book 

-str.65 – English across curriculum – The USA – čítanie s porozumením – prečítať text, 

preložiť si a vypísať do zošita neznáme slovíčka. Vypracovať cvičenia 1,2 – podľa text 

a cvičenie 3 na základe svojich vedomostí alebo s pomocou internetu.  

2.hodina 

-str.65 – English across curriculum – The USA - Vypracovať cvičenia 1,2 – podľa text 

a cvičenie 3 na základe svojich vedomostí alebo s pomocou internetu.  

3.hodina Student´s Book 

-str.66 – Review – cvičenia 1,2,5 

 

 

BIOLÓGIA 

Zopakovať stavbu tela rastlín: 

• Koreň- stavba, funkcia, význam, typy koreňa 

• Stonka- stavba, typy stoniek, význam, funkcia,  letokruhy, púčiky  

• List-  vonkajšiu a vnútornú stavbu, prieduchy, význam a funkciu listu, rozdiel medzi 

dýchaním a fotosyntézou, postavenie listov na stonke 

•  Kvet – význam a funkciu kvetu, kvetné obaly, stavbu pohlavných častí kvetu 

(tyčinka, piestik), opelenie ( samoopelenie, cudzopelenie), oplodnenie, súkvetia 

•  Plod  a semeno – dužinaté a suché plody, stavbu semena, význam plodov a semien 

 

 

 

 

 

 



 

Iné huby a lišajníky 

Patria sem: 

- kvasinky 
- plesne 
- lišajníky 

 

Kvasinky: 

- jednobunkové organizmy 
- bunka vykonáva všetky životné procesy 

bunku kvasinky tvoria organely: 

- jadro 
- bunková stena 
- cytoplazmatická membrána 
- vakuola 
- mitochondrie 

 

- žijú v teplom prostredí 
- živiny získavajú rozkladom - kvasením organických látok 

 

Plesne: 

- mnohobunkové huby bez 
plodníc 

telo plesne tvorí: 

- mnohobunkové podhubie 
- výtrusnica, ktorá vyrastá 

z podhubia 
- rozmnožujú sa pomocou výtrusov 

 

Lišajníky: 

- mnohobunkové organizmy, ktoré sa skladajú z dvoch organizmov: 
▪ hubové vlákna, ktoré nasávajú vodu 
▪ jednobunkové riasy, ktoré fotosyntetizujú 

a tým vytvárajú organické látky, ktoré potrebujú huby na 
výživu  

- spolunažívanie huby a riasy sa nazýva 
SYMBIÓZA 

- najčastejšie sa lišajníky rozmnožujú 
nepohlavne odlomenými časťami tela 

 

 



OBČIANSKA NÁUKA 

Symboly obce 

- Prečítať stranu 10, 

- otázky na strane 10/1,2,3 (ústne) 

 

Poznámky: 

Kroniky, erb, vlajka obce 

Obce na verejnosti reprezentujú: 

• erb- znak rodu alebo mesta 

• vlajka 

Kronika- kniha záznamov o udalostiach.  

V minulosti kroniky písali kronikári pre kráľov. Neskôr kroniky písali aj obce, školy, rodiny.. 

Zapisovaním udalostí do kroník sa informácie zachovávajú  pre ďalšie generácie.  

 

Úloha:  

Nakresliť do zošita vlajku a erb Topoľčian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

OBYVATEĽSTVO A SÍDLA ÁZIE 

- na území Ázie žijú 2 veľké rasy – biela: najmä v juhozápadnej, južnej a severnej Ázii 

                                                      žltá: najmä východná a juhovýchodná Ázia 

 

- najpočetnejšie národy sú: Číňania (Chanovia), 

národy Indie – Hindovia, Bengálčania, Bihárčania, 

Pandžábčania,    početní sú Malajci, Japonci, Indonézania 

 

- v Ázii sú rozšírené rôzne náboženstvá: islam (JZ, stredná, časť J a JV Ázie) 

                                                                budhizmus (JV, V Ázia) 

                                                               hinduizmus (najrozšírenejšie náb. v južnej Ázii) 

                                                              judaizmus (v štáte Izrael) 

                                                              kresťanstvo ( pravoslávie – severná Ázia, ob. 

Kaukazu       a ostrova Cyprus;   rímsko-katolícke 

vierovyznanie –      Filipíny) 

 

Videá: TROPICKÁ ČÍNA, ČÍNA 

 
- 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Vm8sukUIps
https://www.youtube.com/watch?v=Ge2OV_Q0pKA


FYZIKA 

1.praktická aktivita (pozn. aktivitu robíte len v prípade, ak ste ZDRAVÍ !!!) 

Úloha : Zisti vitálnu kapacitu pľúc Teba a členov Tvojej rodiny, vypočítaj priemernú hodnotu  

(aritmetický priemer). 

Pomôcky: zaváraninová fľaša s vrchnákom, odmerná nádoba (napr. kuchynská odmerka ),2  slamky, 

plastelína (vosk, lepiaca páska). 

Postup : 

1. Zhotov si model zariadenia na meranie vitálnej kapacity pľúc podľa návodu v učebnici – 

-Fyzika pre 6.ročník základnej školy  (A4)  str. 25 

2. Do zaváraninovej fľaše ( na obr. ) nalej 600 ml farebnej kvapaliny (napr. nesladeného čaju). 

3. Hlboko  sa nadýchni a vydýchni cez slamku ponorenú do kvapaliny vo fľaši . 

4. Vytlačenú vodu druhou slamkou  zachytiť do odmernej nádoby. 

5. Odmeraj   množstvo vytlačenej kvapaliny v odmernej nádobe. 

6. Objem  vytlačenej kvapaliny zaznamenaj do pripravenej tabuľky v zošite . 

7. Podľa tabuľky budeme v škole zhotovovať graf (pozn. žiaci 6.A si môžu graf zhotoviť doma).  

 

    

Tabuľka : 

Meno     

Objem ( ml)     

Pozn . Ak je členov vašej rodiny  menej ako 4, môžu členovia rodiny meranie  opakovať. Ak je Vás viac 

ako 4, urob viac meraní a tabuľku prispôsob podľa počtu členov rodiny. Najmenej však musia byť  

4 merania. 

2. Zopakuj si premeny jednotiek  v nasledovných úlohách (zapíš do zošita): 

a) 36kg =                      g =                       mg =                   t                          

b) 125dm3 =                          ml=                      cm3 =                               l =                            hl=                m3 

c)  0,05 km =                 m =                     dm =                  cm =                          ml                        

 



TELESNÁ VÝCHOVA 

Pokyny k predmetu Telesná a športová výchova: 

Pohyb na čerstvom vzduchu je nevyhnutný aj v čase karanténnych opatrení. Odborníci 

odporúčajú prechádzku v lese, beh v prírode, bicyklovanie, poprípade prácu na dvore alebo v 

záhrade. Samozrejme, počas všetkých aktivít je potrebné prísne dodržiavať aktuálne platné 

nariadenia na celoštátnej , ako i obecnej úrovni. Uvedené aktivity vykonávajte po konzultácii 

s rodičmi buď samostatne alebo výlučne s členmi vašej domácnosti.  V nasledujúcich dňoch 

budú na tejto podstránke postupne pribúdať linky na videá alebo články, ktoré svojím 

obsahom korešpondujú s osnovami učiva ZŠ. Budú zamerané na zdravý životný štýl a ukážky 

techník jednotlivých športov. Dobrý tip počas víkendu pripravte rodičom chutné a zdravé 

raňajky. 

Raňajky (zdravé) sú základ dňa :)  

https://www.youtube.com/watch?v=GuorhXYM-30 

Príprava na hádzanú 

https://www.youtube.com/watch?v=XjKWoz_-Ee8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁBOŽENSTVO 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania      

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka      

Keď  sa pominula 

sobota,   Mária 

Magdaléna  a Mária 

Jakubova i Salome 

nakúpili voňavé oleje 

a išli  ho pomazať. 

V prvý deň týždňa, 

skoro ráno, po východe 

slnka,  prišli k hrobu 

a hovorili si: „Kto nám 

odvalí   kameň 

od vchodu do hrobu?“ 

Ale keď sa pozreli, 

videli, že kameň  je 

odvalený; bol  totiž 

veľmi veľký. Keď vošli 
 
 

do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. 
On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. 
Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho 
učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘“ 
Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, 
lebo sa báli. 

 

Slovník: 

 

Prvý deň týždňa – pripomienka na stvorenie sveta: Zmŕtvychvstanie je novým 
stvorením a uvádza nový život v Kristovi. Preto pre kresťanov je prvý deň týždňa 
dňom slávenia Pánovho zmŕtvychvstania. 



 

Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome – ženy sa stáva prvým svedkom 
zmŕtvychvstania, rovnako ako boli svedkami Ježišovej agónie na kríži a pochovania. 

Strach žien – v Biblii je strach sprievodným javom, keď sa zjavuje Boh. 

Odvalený kameň a hrob – hrob je otvorený a prázdny. 

Poslovia – majú biele žiariace rúcho: znak toho, kto je „obývaný“ 

Bohom. Posolstvo – Vstal z mŕtvych ako predpovedal. 

Poslanie – Povedzte to jeho učeníkom. 

 

Predsavzatie: Počas týchto dní byť poslom – byť v bielom rúchu, tým, ktorého „obýva“ Boh 
(prijať eucharistického Krista) a hovoriť posolstvo: Pán naozaj vstal z mŕtvych! 
 
 

Nájdi rozdiely! 

 

 

 

 

 

 

 

Osemsmerovka s tajničkou: ALELUJA, BARÁNOK, BIELE RÚCHO, BÁLI SA, EVANJELIUM, 
HROB, HRÔZA, HĽADÁTE, JAKUBOVA, KAMEŇ, KRISTUS, MAGDALÉNA, MAREK, MÁRIA, 
NAKÚPILI, NAZARETSKÝ, NEDEĽA, NEPOVEDALI, NEĽAKAJTE SA, OBETOVANÝ, OBLEČENÝ, 
PETER, POMAZAŤ, 
 

POMINULA, 

PRIHOVORIL, 

PRVÁ STRANA, 

RÁNO, SALOME, 

SEDIEŤ, SKORO, 

STŔPLI, 

SVIATKY, 

TÝŽDEŇ, 
 



UKRIŽOVANÝ, 

UVIDÍTE, 

UČENÍCI, 

VCHOD, 

VEĽKÁ NOC, 

VEĽKÝ, VSTAL 

Z MŔTVYCH, 
ZMOCNILA 

 

 

ETICKÁ VÝCHOVA 

Téma: Vzor, model, idol, ideál 

Úloha č.1: Jednou vetou napíš čo je vzor, model, idol, ideál. 

Úloha č.2: Napíš, kto je tvoj vzor, idol....prečo?, napíš o ňom, nej krátky popis. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Vyrobiť veľkonočnú pohľadnicu. 

Formát výkresu A4, zložiť na polovicu. (môže byť aj farebný výkres) 

Technika - mozaika + dokresliť fixkami, pastelkami.   (pestré jarné farby !!!!!!) 

Motív - veľkonočný - maľované vajíčka, kuriatka, kvietky, trávička, zajačik..... 

 



MATEMATIKA 

OBSAH OBDĹŽNIKA, ŠTVORCA A PRAVOUHLÉHO 

TROJUHOLNÍKA 

Cez portál ALF 

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

hesla) 

Zbierka pre 6.ročník 

Obsah a obvod štvorca a obdĺžnika 

43/5,6  44/12 až 15  45/5, 6, 8 

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť, strany 29 až32. 

6. D – UHLY 

 



 

 



 

 


