
Štúdium 

DEJEPIS 

Stredoveké Francúzsko - 25.máj 2020 

(str. 90-91) 

 Po rozdelení  Franskej ríše - si jej západná časť ponechala starý názov , z toho vzniklo 

neskôr Francúzsko. 

Koncom 10.storočia - bol zvolený za franc. kráľa HUGO KAPET (z dynastie Kapetovcov) . 

Táto dynastia Kapetovcov vládla vo Francúzsku vyše 250 rokov. Územie Francúzska sa stále 

zväčšovalo.  

V 14.storočí - vládol franc. kráľ , volal sa FILIP  IV. PEKNÝ. Bol však veľmi krutý, zlý 

a ctižiadostivý panovník. Urobil dve zlé veci :  

a, zrušil Rád Templárov, všetkých členov aj veľmajstra Rádu dal upáliť. Zobral si ich 

bohatstvo. Do roka a do dňa zomrel aj samotný kráľ Filip IV. 

b, zajal rímskeho pápeža a prinútil ho silou, aby sa presťahoval z Ríma do Avignonu 

(mesto vo Franc.) Toto sa volá v dejinách, ako avignonské zajatie pápežov. Trvalo to 70 

rokov.  

 

Storočná vojna  - 28.máj 2020 

Vypukla medzi Francúzskom a Anglickom o nástupníctvo na francúzskom tróne. Po smrti 

Filipa IV. a vymretí Kapetovcov na tróne, si robili nároky na franc. trón aj anglickí králi 

(boli bočnou vetvou Kapetovcov- čiže príbuzní). 

Táto vojna trvala viac ako 100 rokov (1337-1453) , čiže 116 rokov, aj s prestávkami. Najskôr 

vyhrávali Angličania, Francúzi ustupovali. Potom nastal obrat vo vojne :  mladá francúzska 

sedliacka dievčina Jana z Arcu (mala 17 rokov) zburcovala celé Francúzsko, hlavne 

sedliakov. Aby sa spojili v boji proti Angličanom. 

Nakoniec boli Angličania porazení a vyhnaní z Francúzska. Francúzi zvíťazili. 

Janu z Arcu nakoniec upálili ako 19 ročnú (za kacírstvo). ÚLOHA !!!! Nájdi na internete , 

čo znamená slovo kacír a prečo ich v stredoveku upaľovali !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tri ríše raného stredoveku - 6.ročník   DEJEPIS     Prac. list   6.D                                                   28. máj 2020  

 

1. Byzantská ríša zanikla : 

a. v roku 1435 po tom, ako Arabi dobyli mesto Konštantínopol, 

b. v roku 1054 po tom ako Maurovia dobyli mesto Konštantínopol, 

c. v roku 1453 po tom, ako Turci dobyli mesto Konštantínopol. 

 

2. Označ vety správnymi symbolmi. Pravdivé A a nepravdivé N. 

A. Byzantská ríša je pokračovaním Západorímskej ríše. 

B. V roku 800 bol korunovaný Karol Veľký za cisára. 

C. V roku 1054 došlo k rozdeleniu kresťanskej cirkvi na katolícku a pravoslávnu. 

D. V roku 853  došlo k rozdeleniu Franskej ríše na tri časti . 

 

 

3. Vytvor správne dvojice: 

a. Justinián  1. Najvyšší boh islamu   

b. Alah   2. Zakladateľ islamu 

c. Karol Veľký  3. Byzantská ríša 

d. Mohamed  4. Založenie Franskej ríše 

e. Chlodovik  5. Cisár Franskej ríše 

 

 

4. Označ na aké časti bola rozdelená Franská ríša. Do rámčekov dopíš čísla a písmená: 

 

 

VYBER SI Z TEJTO PONUKY: 

1. Ľudovít  Nemec  

2. Lothar I.  

3. Karol  Lysý 

a. územie Talianska 

b. budúce Nemecko 

c. budúce Francúzsko 

 

 

 

5. Z ktorej dynastie (rodu) pochádzal zakladateľ Franskej ríše? 

 

a. Merovejovci  b. Karolovci  c. Martelovci  d. Habsburgovci 

a  

b  

c  

d  

e  



6. Doplň správne odpovede: 

a. Zakladateľ islamu................................................................................................. 

b. Najvyšší boh islamu............................................................................................. 

c. Vyznávač islamu.................................................................................................. 

d. Pútnické miesto moslimov................................................................................... 

e. Moslimský chrám................................................................................................ 

 

7. Utvor správne dvojice. Výsledok zapíš do tabuľky. Nespájaj čiarami! 

a.  Dobytie Konštantinopolu  A.  r. 476 

b. Schizma    B.  hlavné mesto Tureckej ríše 

c. Istanbul    C.  r. 395 

d.  Západná cirkev   D.  r. 1453 

e. Rozdelenie Rímskej ríše  E.  rozkol v cirkvi 

f. Zánik Západorímskej ríše  F.  Rím, pápež 

 

 

 

 

!!! Tento pracovný list je povinný, vypracujte si ho a pošlite mi ho na mail  

arybanska70@gmail.com                       Ďakujem !!!    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  

b  

c  

d  

e  

f  
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ANGLICKÝ JAZYK 

- Skupina T.Vrábelová 

Ahojte šiestaci,  

 

Ďakujem za vypracovaný test v programe Alf. Test dopadol veľmi dobre, no 

napriek tomu som zistila, že sú stále veci, ktoré neviete. Nevadí, máme ešte dosť 

času na opakovanie. Tento týždeň si prečítame zaujímavý príbeh, ktorý veľmi 

dobre poznáte. 

 

Domáca úloha: učebnica s. 86 – čítanie s porozumením: O 12tich mesiačikoch. 

- vypočujete si príbeh na: 

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

e=sk 

- prečítate si príbeh, 

- písomne (tak aby som to vedela prečítať!!!) do zošita si vypracujete 

cvičenie 1 – odpovede na otázky (celou vetou, nie jedným slovom) 

a cvičenie 2b – porovnáte Helen a Marouckla (nevlastná sestra Helen) 

(používajte 2. stupeň prídavných mien).  

- odfotenú stranu zo zošita mi pošlete do piatka na email. 

- na online hodine sa budeme o príbehu rozprávať. 

 

Online hodina bude vo štvrtok 28.5. o 12:30!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina: Mg. Monika Kubrická  25.5.-29.5.2020 

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


Student´s Book 

-Culture -  The British Cinema – str.76/ cv.3 –prečítajte si text, preložte neznáme slovíčka 

a odpovedzte na otázky 

Workbook 

-progress check – str.62/ cv.1,2 

-opakujte si slovnú zásobu celej lekcie U6 

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

Veľmi sa teším, že ste viacerí začali pracovať a posielať úlohy, dodatočne aj projekty. Dostali ste kritériá 

hodnotenia, ktorých sa budeme držať aj na konci školského roka. Takže už viete čo od vás očakávame. 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FYZIKA 

          1.  Prezentácia  na tému : „Vplyv teploty na hustotu“  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) 

 Informácie, pokusy, ktoré sú  uvedené v prezentácii, sú pre vás pomôckou na 

vypracovanie pracovného listu !!! 

         2.  Na portáli ALF je uverejnený aj pracovný list pod rovnakým názvom:  „Vplyv teploty 

             na hustotu“ . V pracovnom liste sú 3 úlohy, ktorých riešenia zdokumentujte a pošlite  

            na môj email : zlatapavlovicova@gmail.com  
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SLOVENSKÝ JAZYK 

Ahojte, milí moji, 

veľmi pekne Vám ďakujem, že sa snažíte a posielate mi úlohy, veľmi sa z toho teším. Na tento týždeň 

som Vám pripravila niečo z toho, čo sme sa dohodli na hodine. Poznámky, ktoré si napíšete alebo 

nalepíte do zošita sa nemusíte učiť, len to už budeme mať pripravené a v septembri si už len vysvetlíme 

učivo a budeme mať viac času na precvičovanie. Čo sa týka on-line hodín, budem Vám písať, kedy 

budeme mať, pretože musím ísť aj do práce a neviem, ako to budem stíhať. Všetko mi aj naďalej 

posielajte na mikulova.annamarie@gmail.com Vaša učka Annamarie  

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

1. RIEŠENIE ÚLOH Z MINULÉHO TÝŽDŇA 

 

Zameranie:  Podstatné mená – mužský rod, prídavné mená 

ovčiarske psy, prepychové hotely, telefónne drôty, kvety v pohári, slony a levy, dátumy  v počítači, 

sťahovavé vtáky, o strýkovi Mirovi, túlavé psy, so spolužiakmi a priateľmi, na vyhranom turnaji, zruční 

tesári, výskajúci  chlapci, o spisovateľovi Jánovi  Bottovi, súťaživí futbalisti, kreatívni kresliči, 

odvážnych hasičov, pre hladných hostí, s cudzími ľuďmi, múdri dedovia, boli bystrí ako pstruhy, všetci 

výhercovia, o smutných  mládencoch. 

 

PRACOVNÝ LIST   Bacil Smiechu – Daniel Hevier 

 

Chytil som kdesi  čudný bacil - DUB  a   chytiť –ty by si bol chytil 

Celkom sa teším že sem ráčil   a   vy by ste ho boli chytili 

Necítim nechuť kričím sláva   b ZDRUŽENÝ 

Záchvaty  smiechu vyvoláva   b RÝM 

 

S bacilom smiechu sa tak dobre žije  c 

tu nepomôžu ani injekcie   c 

S bacilom  smiechu sa tak dobre kráča  d 

Možno vám vojde do ňucháča   d 

 

S bacilom smiechu sa tak dobre žije  c 

Mám veľkú radosť z tejto infekcie  c 

S bacilom smiechu ráno ľahko vstávaš  d 

Možno že čaká za rohom aj na vás  d 

 

 

Jazyková zložka:  Pravopisná doplňovačka  

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

Na naroden_n_  som dostal krásn_ darček, po ktorom som dávno túž_l. Najskôr som sfúkol sviečk_.  

Potom m_ otec povedal:  Zakr_ si oči, počítaj do päť          a potom sa obzr_ !  Za mnou stál ps_k. Dal 

som mu meno Ben. Má veľa ps_ch zv_kov. Labkam_ sa zv_kne dot_kať  sestr_nej  skr_nk_ . Nieked_ 

je pri naháňačke so mnou a bratom najr_chlejš_ . Rád v_skakuje do v_šk_ . Na babk_nu  mačku často 

cer_ zub_ . Veril_ b_  ste, že je to môj najlepš_ kamarát? Bez neho b_  m_  bolo určite veľm_ smutno.  

……………………………………………………………………………………. 

Skladba ( Syntax )  -  poznámky do zošita /môžeš si nalepiť/ 
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- je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá spájaním slov vo vete, vetnými členmi, tvorením 

viet a súvetí, 

- skúma a opisuje,  ako sa zo slov skladajú vety a z viet súvetia, 

- spolu s tvaroslovím (morfológiou) tvorí hlavnú časť gramatiky nášho jazyka . 

V jazyku vyjadrujeme svoje myšlienky vetami. Veta je gramaticky a významovo usporiadaná 

skupina slov, ktorá vyjadruje ucelenú myšlienku.  

Vetné členy  

Veta sa skladá z vetných členov. Vetný člen je také slovo vete, ktoré vstupuje do vzťahu s iným slovom 

vo vete a vytvára s ním sklad ( syntagmu). Sklad môžu tvoriť len plnovýznamové slová. 

Neplnovýznamové slová ( preložky, spojky, častice, citoslovcia) nemôžu byť vetným členom, majú však 

význam pre celkový zmysel vety.  

Vetný člen môže byť holý, rozvitý a viacnásobný.  

holý vetný člen – mama  

rozvitý vetný člen – láskavá mama  

viacnásobný vetný člen – mama a otec 

Vetné členy rozdeľujeme na hlavné a vedľajšie:  

- hlavné (základné) sú:  podmet a prísudok → tvoria gramatické jadro vety, (prisudzovací skad) 

- vedľajšie sú: prívlastok, predmet, príslovkové  určenie, prístavok, doplnok . 

 

Podmet  

– hlavný vetný člen (vo vete sa označuje číslom 2), pýtame sa naň otázkou kto? čo? 

- slovo, ktoré pomenúva toho, kto vykonáva nejakú činnosť alebo má nejakú vlastnosť, 

- najčastejšie býva vyjadrený podstatným menom alebo zámenom v nominatíve 

- v slovenčine podmet nemusí byť vždy vyjadrený osobitným slovom, vieme si ho domyslieť  

z významu ostatných viet v texte. 

Podmet, ktorý nie je vyjadrený osobitným slovom, sa nazýva nevyjadrený  (zamlčaný) 

Príklad: Mama pripravila chutné raňajky.  Kto pripravil raňajky? Mama – podmet vyjadrený 

podstatným menom v nominatíve.  

(Ona) Odišla do práce. Kto odišiel do práce? Ona – podmet je nevyjadrený.  

Literatúra  

Prečítajte si ukážku Oči plné oblohy v učebnici na strane 96 a napíšte si do zošita poznámky. 

 Jaroslav Rezník  

- básnik, prozaik, prekladateľ, publicista  

- narodil sa v Ružomberku 

- navštevoval Gymnázium v Ružomberku, študoval v Pedagogickom inštitúte v Martine   

slovenský jazyk a ruský jazyk,  

- žije a tvorí v Bratislave 

- prekladá z češtiny a z ruštiny 

- píše poéziu, drámu, literatúru pre deti a mládež, scenáre 

Tvorba 

- pre deti napísal:   



Zvieratká píšu deťom, Rozprávky o mladuškovi, Ježko v kvetináči, Kika spáva v paprike, Oči 

plné oblohy, Janko Hraško. Ako to naozaj bolo, Literárne hádanky. 

OČI PLNÉ OBLOHY 

- obrazy zo života M.R.  Štefánika 

- kniha poviedok s podtitulom Obrázky z detstva M. R. Štefánika, v ktorej autor spracúva detstvo 

významnej slovenskej osobnosti vedy a politiky (obsahuje 12 poviedok) 

- kniha Oči plné oblohy dáva čitateľom priestor na vlastné skúmanie osobnosti M. R. Štefánika, 

ktorá bola formovaná práve v jeho detstve a období dospievania, 

-  odhaľuje korene vzniku Štefánikovho neskoršieho záujmu o letectvo, hvezdárstvo, 

meteorológiu a jeho sklony k bádaniu 

- dej je umiestnený do Košarísk – obec pri Starej Turej, Myjava, kde Milanov otec pôsobí ako 

evanjelický farár, dielo je založené na historických faktoch, opisuje svet mladého Štefánika 

- oporou sú mu rodičia – otec aj matka, prvá slovenská herečka 

- Štefánik vyrastal v úplnej a šťastnej rodine, čo sa odrazilo aj na jeho neskorších postojoch a 

zásadách  aj na láske k našej vlasti. 

Vyhľadajte na internete informácie o M.R. Štefánikovi. Napíšte si ich do zošita. 

Z PZ Hravá literatúra vypracujte  s. 51.      Pekný 

týždeň!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika (25. – 29.5.2020)  6. D  

Základné prvky trojuholníka 

Na email ixo4all@gmail.com mi zašlite foto vypracovaných príkladov 64/8,9, 65/19,20 - 

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 25.5.2020 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 – zbierka samoštúdium: 64/8,9  65/13b,c,  14b,d, 15b, 16, 17a,b, 19,20  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ixo4all@gmail.com


BIOLÓGIA 

Opakovanie: 

1. Na obrázku je drobný vodný živočích, ktorý patrí do 

skupiny pŕhlivcov a nazýva sa: 

A) mrľa ľudská 

B)  pásomnica dlhá 

C)  nezmar hnedý 

D)  nezmar zelený 

 

2. Ktoré tvrdenie je nepravdivé? 

Nezmar ... 

a) ... je obojpohlavný živočích 

b) ... žije vo vode 

c) ... dýcha celým povrchom tela 

d) ... má rebríčkovú nervovú sústavu 

 

3. Pásomnica je vnútorný parazit človeka a žije: 

A) v konečníku 

B) v žalúdku 

C) v hrubom čreve 

D) v tenkom čreve 

 

4. Hermafrodit je: 

A) obojpohlavný živočích 

B) jednopohlavný živočích 

C) živočích len so samčím pohlavím 

D) živočích len so samičím pohlavím 

 

5. Medzi mäkkýše patrí: 

A) koník čiarkovaný 

B) škľabka veľká 

C) včela medonosná 

D) križiak obyčajný 

 

6. Ktoré tvrdenie je nepravdivé? 

       Dážďovka zemná ... 

A) ... má opasok 

B) ... žije v pôde 

C) ... má rebríčkovú nervovú sústavu 



D) ... má otvorenú obehovú sústavu 

7. Pre akého živočícha  je typická regeneračná schopnosť? ............................................... 

8. Vysvetli rozdiel medzi otvorenou a zatvorenou obehovou sústavou 

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

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

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

9. Vysvetli rozdiel medzi priamym a nepriamym vývinom 

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

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

10. Ako sa nazýva jazyk slimáka? ........................................................................................... 

11. Napíš tri druhy vnútorných parazitov: 

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

12. Aká je prevencia pred vonkajšími parazitmi? 

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

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

 

OBČIANSKA NÁUKA 

Ahojte! 

Na tento týždeň vám nezadávam žiadnu úlohu. Chcem vás poprosiť, ktorí ste mi neodovzdali 

všetky zadania úloh, prezentácií, aby ste tak urobili v priebehu tohto týždňa na mail: 

dominikajamborova11@gmail.com 

Ďakujem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

Ahojte šiestaci! Na tento týždeň vám posielam pár otázok na zopakovanie. Odpovede mi prosím pošlite 

na môj mail johankafabova@gmail.com  ďakujem 

1. Aký je najväčší a najľudnatejší štát JV Ázie?  

2. Najväčšie jazero JV Ázie?  

3. V ktorom štáte JV Ázie bol vojnový konflikt?  

4. Vymenuj 3 náboženstvá JV Ázie:  

5. Povedz názov jednej sopky JV Ázie:  

6. Aké prírodné hrozby ovplyvňujú JV Áziu (povedz 3):  

7. Aký je najľudnatejší štát na Zemi?  

8. Koľko štátov tvorí JV Áziu?  

9. Ako sa volá najvýznamnejšia rieka JV Ázie?  

10. Vymenuj 3 živočíchov žijúcich v JV Ázii 

11. Aké je hlavné mesto Malajzie?  

12. Aké je hlavné mesto Filipín?  

13. Aké náboženstvo dominuje na Filipínach? 

14. Aká je najdôležitejšia obilnina JV Ázie?  

15. K akej rase patrí obyvateľstvo V Ázie?  

16. Najvyšší vrch sveta?  
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