
Samoštúdium 

DEJEPIS 

Kto žil v stredovekom štáte ?                                      4.máj 2020 

(str.75) 

Na čele stredovekého štátu stál kráľ (panovník) . Kráľ vlastnil všetku pôdu 

v štáte. On pôdu prepožičiaval svojim vazalom. 

Vazal- bol šľachtic, ktorý mal výsady(neplatil dane), bol v službách kráľa , 

musel bojovať za kráľa. Kráľ ho za verné služby odmenil pôdou. 

Šľachtici boli : lordi, grófi, baróni, cirkevní predstavitelia(kardináli, biskupi). 

Títo sa nazývajú vyššia šľachta.  

Kto tvoril nižšiu šľachtu ? – rytieri, zemepáni , mnísi a podobne 

Vyššia šľachta , ani nižšia šľachta na pôde nepracovali, ale prinútili pracovať 

poddaných (čiže roľníkov). 

Roľníci pracovali na pôde toho šľachtica, odvádzali dane a iné poplatky. 

Tomuto hovoríme v stredoveku – Feudálny vzťah. 

Feudum – po latinsky znamená darovaná, prepožičaná pôda. Niekedy sa 

volá aj léno. 

Poddaný človek- pracoval a žil na majetku toho šľachtica, nemal žiadne 

slobody,  ani práva. 

! Úloha ! – nakresliť si schému na str. 75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kresťanstvo si získalo Európu- Križiacke výpravy     7.máj 2020                                                                    

(str.76-78) 

Do roku 1300 bol už celá Európa kresťanská. Kresťanstvo sa šírilo 

prostredníctvom misionárov, väčšinou miernym a nenásilným spôsobom. Ale 

niekde aj násilím, napr . Frankovia prinútili prijať kresťanstvo pohanských 

Sasov. 

Šírenie kresťanstva v strednej Európe - zač. 9.storočia(okolo roku 811) sa 

kresťanstvo do strednej Európy šírilo zo Salzburgu a Aquileia – západné 

kresťanstvo (používanie latinčiny). 

V roku 863- misia dvoch bratov Konštantína a Metoda, prišli z Grécka na Veľkú 

Moravu a vytvorili staroslovienčinu (jazyk) a písmo hlaholiku. Našich predkov 

učili, že vieru možno vyznávať aj v rodnom jazyku, a nie po latinsky. 

Križiacke výpravy: v polovici 11.storočia moslimovia dobyli Jeruzalem, ktorý 

bol kolískou kresťanskej viery(nachádzal sa tu hrob Ježiša Krista). Vtedy pápež 

Urban II. vyzval všetkých kresťanov na vojnovú výpravu do Svätej Zeme (čiže 

za oslobodenie Jeruzalema). 

Voláme ich križiacke výpravy (bojovali pod znamením kríža) , trvali  od 1096- 

1291. Bolo ich celkovo 8 výprav. (plus jedna detská výprava) 

V týchto križiackych výpravách bojovali aj králi , napr. anglický kráľ Richard 

Levie srdce, nemecký kráľ Fridrich I.Barbarossa) 

Výsledok križiackych výprav - skončili neúspešne pre kresťanov, pretože 

moslimovia  si udržali vplyv v Jeruzaleme a na Blízkom východe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezentácie na dejepis pre 6.ročník  / triedy 6.C a 6.D / na mesiac MÁJ !!! 

Môžete si vybrať z týchto historických osobností (cisári, králi,vojvodcovia)  

Spartakus                                                              Oktavius- Augustus 

Crassus                                                                 Pompeius 

Scipio Africký                                                      Hannibal                               

Cézar                                                                    Hadrián                                             

Traján                                                                   Dioklecián                                                  

Marcus Aurelius                                                   Konštantín Veľký                                         

 Justinián                                                              Chlodovik       

 Karol Veľký                                                        Teodosius 

 Attila                                                                   Antonius                                                       

Lepidus                                                                Kleopatra 

 Nero                                                                    Vespasianus                                                             

 Titus                                                              bratia Gracchovci(Tiberius a Gaius) 

                                       

 

 Žiaci zo 6.C a zo 6.D mi urobia buď prezentáciu a pošlú mi ju na môj mail. 

Alebo urobia doma plagát , formát A3, odfotia mi ten plagát a pošlú mi ho 

na môj mail : arybanska70@gmail.com                     ĎAKUJEM ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIKA 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: MS Word (pokračovanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

ALF ÚLOHY!  Pozrite a dokončite si úlohy na Alfovi  (napr. Operácie s uhlami, ...). Môžete si ich spustiť 

viackrát, program Vám Vaše riešenia vyhodnotí. 

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

(bez hesla) 

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

domáca úloha je zo zbierky. Kto ešte neposlal domácu úlohu, nech tak urobí čo najskôr.  MÔŽETE MA 

KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím pomôcť. Použitie videokonferencie ZOOM 

(vysvetľovanie a spätná väzba): pondelok 4.5.2020 o 10:30 (následne dohoda cez email). Údaje po 

vyžiadaní na email. 

Teória: napísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita 

 

Domáca úloha – samoštúdium: zbierka pre 6.ročník  KOMBINATORIKA: strana 63 (celá). Pri 

otázkach „Koľko ich je..“ použite aj výpis prvkov, nie len výsledný počet.   Možnosť riešiť príklady 

navyše z učebnice Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť, strany 116 až 118 (opakovanie). 

 

 

mailto:ixo4all@gmail.com


BIOLÓGIA 

Živočíchy so schránkou – lastúrniky 

Škľabka veľká  

- Telo je chránené dvojdielnou vápenatou schránkou – lastúrou.  

- Jej telo je veľké 22 cm. 

- Žije v stojatých bahnitých a pomaly tečúcich vodách. 

- Nemá hlavu odlíšenú od nohy, ani zmyslové orgány ako slimák.  

- Telo škľabky tvorí svalnatá noha, pomocou ktorej sa pohybuje po dne.  

- Vnútorné orgány chránia dve lastúry, ktoré sú na chrbtovej strane spojené. Otvárajú 

sa pomocou dvoch svalov.  

- Vonkajšia strana lastúr je drsná a tmavá, vnútorná strana je hladká a perleťová. 

 

Sústavy: 

Tráviaca sústava: prijímací otvor, tráviaca dutina, vyvrhovací otvor 

Dýchacia sústava: žiabre 

Obehová sústava: otvorená  

Nervová sústava: pospájané nervové uzliny 

 

 

Úlohy písomne do zošita vypracovať: 

- Vysvetli rozdiel medzi ulitníkmi a lastúrnikmi 

- Porovnaj stavbu tela slimáka a škľabky 

- Vysvetli priamy vývoj u slimáka 

- Vysvetli aká ja otvorená obehová sústava 

 

 

Vypracovanie  prosím zaslať na mail! 

Prajem pekný týždeň! 

 

 

 

 

 

 



Občianska náuka 

Úloha: Predstav si, že ťa príde navštíviť vzdialená rodina zo zahraničia. Tvojou úlohou je urobiť 

im program na 3 dni. Do zošita si napíš miesta, kde by si svoju zahraničnú rodinu zobral  

a prečo. Zamerajte sa hlavne na pamiatky a prírodné krásy Slovenska. 

 

Vypracovanú úlohu prosím zaslať na mail! 

Prajem pekný týždeň! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina T. Vrábelová 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

Milí žiaci, ešte stále mi môžete posielať vaše vypracované úlohy a projekty. Veľmi 

sa tým poteším!  

 

Lekcia 6 ENTERTAINMENT (zábava) 

6 A TV programmes 

 

- učebnica s. 68/1 – vypočujete si novú slovnú zásobu, ktorú nájdete aj 
vzadu v pracovnom zošite, naučte sa ju. 

- S. 68/2 – napíšte aké TV programy počujete. 
- S. 68/3 – prečítate a vypočítate si rozhovor o Ruby a Laure a odpoviete na 

otázky. 
- počúvacie cvičenia k učebnici nájdete na webovej stránke: 

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

age=sk 

- pracujte s touto stránkou. Je tam veľa užitočných vecí. 
 

Gramatika – GOING TO – plánovaná budúcnoť. 

 

- používa sa keď sa chystáme niečo urobiť – budúca činnosť, plán v presnom 
čase v budúcnosti. 

- tabuľku a prehľad gramatiky máte v pracovnom zošite na s. 72 
- gramatika going to sa tvorí: sloveso TO BE + GOING TO + plnovýznamové 

sloveso.  
Príklad: I am going to watch TV tonight. 

              He is going to be at home tomorrow evening. 

              We are going to revise for a test. 

 

- zápor sa tvorí pomocou NOT za slovesom TO BE (tak ako v prítomnom 
priebehovom čase). She is not going to record the TV programme. 

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


- S. 69/4 – zelená tabuľka – prepíšte si ju do zošita a doplňte vety so 
slovesom TO BE. Máte tam kladú aj zápornú vetu. 

- S. 69/4 b – utvorte kladné a potom aj záporné vety s GOING TO  
- Otázka s going to sa tvorí iba zmenou slovosledu.  

Príklad: She is going to watch TV. 

               Is she going to watch TV? 

- pracovný zošit s. 54, 55 – zaslať na email do 7.5. 
 

Online hodina bude vo štvrtok 7.5. o 10:00. Teším sa na vás! 

 

tanickavrabel@gmail.com 

 

Skupina M. Kubrická 

 

6CD  ANJ Mg. Monika Kubrická  4.5- 7.5.2020 

1.hodina Student´s book 

-kontrola úloh z minulého týždňa – kto mi poslal, dostane kľúč mailom 

-upevniť slovnú zásobu z workbook 6B 

GRAMATIKA – Prídavné mená a príslovky 

-nájdete aj vo Workbook str.72/6.5 

-prídavné mená sú pred podstatným menom, vyjadrujú aké niečo je  

This is an interesting book.  That is a fast car. 

-príslovky stoja zvyčajne za slovesom a tvoríme ich pridaním koncovky –LY 

He drives SLOWLY. (Šoféruje pomaly.) She speaks LOUDLY. (Hovorí hlasno.) 

-niektoré príslovky sú „nepravidelné“, nemajú koncovku –ly : fast, well, hard 

He drives FAST.  They work HARD.  Tom drives WELL. 

-Workbook str.56/cv.1 – tvorenie prísloviek 

2.hodina 

-Workbook str.56/2 - príslovky 

-nezabudnite, že v nedeľu bude Deň matiek a tú svoju niečím prekvapte, potešte 

-Posielam vám básničku/pieseň o mamičke. (môžete si nájsť na internete)  

I really love my mother,    Naozaj ľúbim moju mamku, 



my mother, my mother.    moju mamku, moju mamku. 
I really love my mother         Naozaj ľúbim moju mamku 
I love her so much.    Tak veľmi ju ľúbim.  
She feeds me and clothes me,    Ona ma kŕmi a oblieka ma 
she hugs me and kisses me.    Ona ma objíma a pobozká ma. 
I really love my mother     Naozaj ľúbim moju mamku, 
I love her so much.    Tak veľmi ju ľúbim. 
 
-do zošita mi napíšte a pošlite o vašej mamine, aká je, čo má rada, prečo ju tak ľúbite, ako s ňou 

trávite čas ..... 

úlohy mi stále posielajte na mail tak ako doteraz, hlavne tí, ktorí ešte nič neposlali, rada by som vás 

na základe niečoho hodnotila. 

Veľmi sa teším ako niektorí z vás pracujú a posiela úlohy. 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FYZIKA 

          1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému : „Správanie sa telies v kvapalinách  

              s rozličnou hustotou“ 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) 

 výsledky pokusov, ktoré sú  uvedené v prezentácii, sú zároveň poznámky,  ktoré si 

môžete prepísať do zošita. 

  súčasťou prezentácie  sú postupy pokusov, ktoré si môžete, ak máte na to doma 

vhodné podmienky, urobiť .   

  Foto alebo video dokumenty vašich pokusov mi môžete  poslať  na email : 

zlatapavlovicova@gmail.com  

         2.  Učivo si môžete precvičiť  prostredníctvom  testu pod  názvom :  

               „Správanie sa telies v kvapalinách“  tiež na portáli ALF: 

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

              →  meno žiaka (bez hesla) 

               Postup  úpravy plechovky od nápoja, ktorú potrebujete na jeden z dvoch pokusov 

               v prezentácií , nájdete v učebnici Fyzika pre 6. ročník základných škôl- str. 93/domáca  

               príprava na vyučovanie. 

               Pri úprave plechovky požiadajte o pomoc dospelého človeka . Mohli by ste sa pri práci  

               poraniť !!! 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Milí šiestaci, tentokrát budete mať za úlohu vyzdobiť si okno v izbe 
kvietkami, keď máme takúto neveselú situáciu. Dúfam, že vám 
mamičky dovolia lepiť lepiacou páskou na okno. 
Pomôcky: farebný papier, ceruzka, nožnice a lepiaca páska 
Na farebný papier si nakreslite kvietok (rôzny tvar), stonku a lístky, 
alebo len kvietky bez stonky a listov. Zlepíte si dohromady kvietky. 
Takých kvietkov si urobíte toľko, koľko potrebujete na jedno okno(6-
10 ks). Poprosíte mamku, aby vám pomohla nelepiť na okno kvetinky. 
Vyzdobené okno odfotíte a fotku pošlete na mail 
dana.kopencova@centrum.sk 
Poprosím, tých, ktorí ste mi neposlali vaše práce, urobte tak počas 
týchto dvoch týždňov. Ďakujem. 
Krásne zdobenie. 
Prácu máte na dva týždne. 
Inšpirácia: 
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ETICKÁ VÝCHOVA 

Drahí moji etikári, viem, že toho máte v domácej škole veľa a preto 

som si pre vás pripravila tvorivé úlohy. Budú len dve. 

1. úloha - Pokúste sa zmeniť závery najznámejších rozprávok.  

(vyberte si dve rozprávky od Pavla Dobšinského) 

 

2. úloha - Nakreslite symbol vašej rodiny. Taký rodinný erb. 
 

Vaše práce mi pošlite na môj mail. Ďakujem. 

Majte sa pekne. 
 

 

Práca je ma jeden týždeň. 

 

TECHNIKA 

 

Kuchyňa, základné vybavenie a elektrospotrebiče – 

Prečo je dôležité udržovanie poriadku a čistoty hlavne v súčasnej dobe – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

Južná Ázia (učebnica str. 82-83) 

- jej najvýznamnejšia časť,  zvykne označovať ako indický subkontinent, ktorý tvorí najmä polostrov 
  Predná India a ostrov Cejlón 
 
- patria tu štáty: India 
                             Srí Lanka (na ostrove Cejlón) 
                             Pakistan 
                             Bangladéš 
                             Nepál 
                             Bhután 
                             Afganistan 
                             Maldivy 
 
- príroda: veľkú časť polostrova Predná India vypĺňa Dekanská plošina, na severe sa rozprestiera 
Indogangská nížina, cez ktorú tečú 2 najvýznamnejšie rieky Indus a Ganga  
(Ganga s Brahmapútrou vytvárajú najväčšiu  deltu na svete);  
severnú hranicu južnej Ázie vypĺňa najvyššie pohorie na svete – Himaláje s Mount Everestom 
 západne od Himalájí sa tiahne Karakoram a Hindúkuš; na severozápade Indie je Thárska púšť 
 
- podnebie je tropické ovplyvňované monzúnmi, ktoré spôsobujú rozsiahle povodne na Indogangskej 
nížine,  
  no zároveň prinášajú životodarnú vlahu pre poľnohospodárstvo 
- vo vysokých pohoriach je podnebie chladné, vyskytujú sa tam horské pustatiny a ľadovce 
- väčšina lesov už bola premenená na polia, preto i pôvodné divé zvieratá sú veľmi vzácne (slon 
indický,   nosorožec, tiger, leopard snežný) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÝ JAZYK 

Ahojte, milí moji, 

vyzerá to tak, že sa možno čoskoro uvidíme v škole, ale kým sa tak stane, máme čas trošku si 

poupratovať vo svojich počítačoch, knižniciach, a tak podobne. S tým bude súvisieť aj zadanie 

z literatúry. Dúfam, že sa Vám bude celkom páčiť a budete ho plniť s radosťou a možno aj štipkou 

zvedavosti – ja vždy vo svojich knihách nájdem nejaký zabudnutý kúsok, ktorý ma poteší a prečítam 

si ho   Pre istotu Vám posielam aj riešenie zadania z minulého týždňa a pripájam niekoľko nových 

úloh na opakovanie.  Prajem Vám krásny týždeň a ak budete aktívni, možno bude aj nejaké 

prekvapenie        Vaša Annamarie 

Všetky vypracované zadania prosím poslať na mikulova.annamarie@gmail.com ,  Ďakujem. 

 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

RIEŠENIE ÚLOH Z MINULÉHO TÝŽDŇA 

Pravopis 

V chyži  v  chytrákove  bývali  chýrne   strachy   . Boli   to  buchy   aj   šuchy  aj  

postrachy.   Uši  ako   lopúchy,   jedli    osúchy    aj   pampúchy .  Okolo nich   sa   šírili   

pachy  a   zápachy.   Ich   Pelechy   tvorili   plechy   a   sem-tam   machy.   Hrali  šachy   

(o prachy),  strieľali   hrachy,   naháňali  plchy   a lúskali  orechy.  Mali    svoje   vrtochy,   

ale   v   strašení   dosahovali   úspechy.   Boli  to   chýrni    chytráci! 
 

V chyži  v  chytrákove  bývali  chýrne   strachy N   . Boli   to  buchy N  aj   šuchy N  aj  

postrachy  N.   Uši  ako   lopúchy N,   jedli    osúchy A    aj   pampúchy A .  Okolo nich   

sa   šírili   pachy  N a zápachy N.   Ich   pelechy N  tvorili   plechy N  a   sem-tam   

machy N.   Hrali  šachy A   (o prachy A),  strieľali   hrachy A,   naháňali  plchy A  

a lúskali  orechyA.  Mali    svoje   vrtochy A,   ale   v   strašení   dosahovali   úspechy A.   

Boli  to   chýrni    chytráci N! 

Podstatné mená žens. rodu chyža – ulica, sg, L,   

Podstatné mená stredného rodu 

Chytrákove – sg, L, mesto,  

Uši – pl, N, mesto 

strašení   - sg, L, vysvedčenie 

Podstatné mená mužského rodu – všetky – pl., dub, pád je za každým slovom 

Slovesá – všetky sú v 3. os., pl, oznam. spôsob, minulý čas, 

Príslovky - miesta 

Prídavné mená – vzťahové 

Kódy viet – riešenie 

 

V ch_ži  v  ch_trákove  b_val_   ch_rne   strach_   .    71 71 521 

Bol_   to  buch_   aj   šuch__ aj  postrach_.       53 18 181 

Uš_   ako   lopúch__,   jedl_    osúch_    aj   pampúch_ .   1 815181  

Okolo nich   sa   š_r_l_   pach_   a   zápach_.       7335181 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com


Ich   pelech_   tvor_l_   plech_   a   sem-tam   mach_.     3151861 
Hral__   šach_   (o prach_),  strieľal_   hrach_,   naháňal_   plch_   a    lúskal_   orech__.   

          51815151851 

Mal_    svoje   vrtoch_,   ale   v   strašen_    dosahoval_    úspech_.    53187151 

Bol_   to   ch_rn_    ch_tráci!       5321 

 

 
1. Práca v pracovnom zošite – Hravá slovenčina s. 43 cv. 37, 38, 39, s. 44, 45 
 
2. Pracovný list – Čítanie s porozumením 
 
      Po vyučovaní sa Marcel rýchlo naobedoval, odniesol taniere a bežal do telocvične. Mal plné 

popoludnie. Tréning, angličtina, nákup aj na poštu musí zabehnúť a ani večera pre tatina nepočká. 

Chodil domov neskoro a Marcel chcel mať dovtedy všetko hotové. Možno dnes urobí večeru mamina. 

V duchu sa pri tej predstave zasmial. Už dávno ho neprekvapila.                                  

Keď otvoril dvere do bytu, privítala ho modravá žiara monitora.  „Ty už sedíš za počítačom? Vypni ho!“ 

volal vyčítavo od dverí. 

 „Vyvesila som už bielizeň a umyla riad,“ ozvalo sa od monitora. 

  „Vážne? Tak to si ma prekvapila, pochválil spokojne mamu. „Vieš ako je vonku krásne? Nechceš sa ísť 

poprechádzať? Takto si len kazíš oči,“  začal Marcel svoj každodenný rituál. 

 „Ale, Marko, nechaj ma trošku sa pohrať.“ 

  „Nenechám. Myslím, že to ja by som sa tu mal hrať. Vieš, že už ani tatinovi sa to nepáči. Chceš tomu 

úplne prepadnúť? Chceš sa dostať do liečebne?“ dobiedzal vytrvalo. 

                                                                         /Anna Robertová – Michalová: Rodičia naopak, úryvok/ 

 
 
1. Vypíš podstatné mená v ženskom rode, urči pád a skloňovací vzor:       
                                    
                          pád      vzor                                                            pád         vzor 

       

      

      

      

      

      

 
 
2. Vypíš z textu prídavné mená a urči ich druh a skloňovací vzor: 
 
                                          druh                         vzor 

   

   

   



   

   

   

 
3. Vypíš z textu: 
 
a/ neplnovýznamové slovesá: ..................................................................................................... 

b/ zvratné slovesá: ...................................................................................................................... 

c/ slovesá v 1. osobe singuláru: .................................................................................................. 

 
4. Vypíš z textu všetky príslovky a urči ich druh: 
 
                                  druh                                                                 druh 

           

 
 

LITERATÚRA 

1. Zorientuj sa vo svojej domácej knižnici. 

- Vytrieď a poupratuj knihy (poprosím foto pred a po), 

- napíš,  či Ťa zaujala niektorá z kníh a aké knihy v Tvojej knižnici prevládajú. 

2. Opakovanie – populárna pieseň. 

- Čo je to populárna pieseň?  Zopakuj si. 

- Vypočuj si  slovenské populárne piesne – najmä od Zuzany Smatanovej a vyber jednu od 

nej , ktorej text  Ťa najviac oslovil a prečo. 

 

     

    

    

    

    

    

    


