
Štúdium 

DEJEPIS 

Aktivity na hodine dejepisu- 6.ročník      6.D                          8.jún 2020 

1. Mohli sa stretnúť : 

Richard Levie srdce  a Ján Bezzemok                                  ÁNO - NIE 

Jana z Arcu a Marcus Aurélius                                             ÁNO - NIE 

Ľudovít Nemec a Karol Lysý                                                ÁNO- NIE 

Sv. Cyril a Sv. Metod                                                            ÁNO - NIE 

Chlodovik a Konštantín Veľký                                             ÁNO - NIE 

 

2. Nájdi a zakrúžkuj slovo, ktoré tam logicky nepatrí : 

- Arabi, Mohamed, mešita, Limes Romanus, Mekka 

- kláštorné školy, Herodotos, rytierska kultúra, mestské školy, latinčina 

- Hugo Kapet, Filip IV. Pekný, rád Templárov, cisár Augustus, storočná vojna 

 

3. Napíš , aké je to storočie a aj prepíš tieto roky rímskymi číslicami : 

    1331-  

    1425- 

    803-  

    1918- 

    2018- 

4. Prepíš tieto rímske číslice do arabských : 

    MMV -                                                               DXXI - 

    MDCXXXII -                                                     MDCCLIII - 

    MCCVIII -                                                          CCXIV - 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Domáce úlohy 6. D (skupina T. Vrábelová) 

Ahojte šiestaci, 

Ďakujem veľmi pekne tým, čo poslali vypracované domáce úlohy. Je vás stále 

veľa čo ste mi za posledný mesiac neposlali nič a preto vás vyzývam, aby ste mi 

tento týždeň poslali vypracované úlohy. 

 

 

Upozorňujem, že vypracovanie úloh je vaša 

povinnosť a je súčasťou vášho záverečného 

hodnotenia z anglického jazyka. 

 

SÚHRN DOMÁCICH ÚLOH 

 

Domáca úloha č. 1: 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).  

 

Domáca úloha č.2: učebnica s. 76 – CULTURE - The British Cinema 

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


- vypočujte si príbeh na: 

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

age=sk 

- prečítajte si príbeh, 

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

cvičenie 1, 2, 3.  

- cvičenie 5 – napísať krátky text (písomný prejav) o vašom obľúbenom 

knižnom alebo filmovom hrdinovi. 6-8 viet.  

 

Domáca úloha č. 3: Vypracujete krátky písomný prejav na tému:  

„International Children´s Day“ 

Vypracujte 10 viet k tejto téme. Môžete tvoriť vlastné myšlienky, alebo si vety 

doplň podľa nasledovných bodov (tvor pestré vety, v rôznych časoch, pripoj 

zaujímavé fakty z internetu): 

- What is the „International Children´s Day“ about? 
- How do we celebrate it? (How do you celebrate it?) 
- What activities / atractions  / competitions are typical for this day? 
- What are your memories of this day from your childhood? (describe 

the most exciting experience) 
- Are there any advantages for children in Slovakia on this day? (free 

entrance to some attractions like ZOOs ...) 
- What would you change about this day? How could children celebrate 

it? What else could be done for them? 

 

Test v programe ALF 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Názov testu: Revision - unit 5 

 

 

 

 

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:  Monika Kubrická   8.-12.6.2020 

-aj tento týždeň budete mať len opakovanie gramatiky, slovnej zásoby, ktorú by ste zo 6.ročníka 

mali vedieť. Vždy si najskôr zopakujte gramatiku z poznámok a až potom si doplňte cvičenia. 

Odfotené doplnené cvičenia buď na papieri alebo v zošite posielajte ako doteraz na mail 

kubrickam°gmail.com. Tí, ktorí neposlali ešte písomný prejav, ktorý je súčasťou vášho 

hodnotenia, urobte tak čo najskôr (My mother,  projekt My country – Slovakia) 

-ZOOM utorok 9.6.2020 o 11:00 (v prípade zmeny dám vedieť na váš mail) 

ID 207-217-1697  Heslo 945239 

OPAKOVANIE 

1. Complete the conversations with  was, were, wasn´t, weren´t. 

 

A/   Jane:   You .......................   at  home  yesterday, Jessica. Where  ...........   you ? 

       Jessica:     I  .........................   at  the  theatre  with  my  friends. 

B/   Peter:        .....................  Tim   ill ? 

      Michael:   No, he  ...............................   . 

C/  George:    ..................  dinner  good ? 

      Zoe:          No, it  ...............................  .   The  chips  .....................   cold . 

D/  Helena:     My friend  ...........................   at  school  for two weeks . 

      Dominic:   ..........................   he  on  holiday ? 

      Helena:     Yes, he  ............................  . 

2. Vyber správny tvar slovesa v minulom čase (Past Simple):  

 
A,  We travelled / swam by plane.        
B,  My mum arrived / lost her keys.  
C,  I played / plaied tennis yesterday. 
D,  Students forgot / was their homework. 
E,  We took / tried our dog on holiday. 
F,  She ate / cycled a great fish in the restaurant yesterday. 
G,  They had / forgot a party at home last Saturday. 
H,  The man checked / arrived our passports.   
I,   My mum and dad were / was on holiday in Greece last year 
 
3.   Rozhodni, či je veta správna () alebo nesprávna (). Ak nie je správna, oprav ju. 
 

A, We didn´t played the piano last week. ____________________________________ 
B, We lost our ticket to the museum last Monday._______________________ 
C, She goed to the park with her friend. _______________________________ 
D, I swam in the pool yesterday. _____________________________________ 
E, John forgot his bag at school.______________________________________ 
F, They taked their children to the ZOO._______________________________ 
G, George didn´t left his passport on the table. ___________________ 

 



INFORMATIKA 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Koncoročné opakovanie 6 

 

 BIOLÓGIA 

Článkonožce – pavúkovce 

Znaky: 

- Telo sa skladá z hlavohrude a bruška. 

- Hlavohruď a bruško je spojené stopkou. 

- Na hlavohrudi sa nachádzajú: 4 páry očí, ústny otvor, klepietka s jedovou žľazou, 

hmatadlá, 4 páry končatín. 

- Na brušku sa nachádza análny otvor a snovacie bradavice, ktoré slúžia na tkanie sietí. 

 

Vonkajšia stavba tela pavúkov: 

1. Článkované končatiny 

2. Hlavohruď 

3. Bruško 

 

 

 

Tráviaca sústava: ústny otvor, pažerák, žalúdok, črevo, análny otvor 

Pre pavúky je typické MIMOTELOVÉ TRÁVENIE – pavúk chytá korisť do pavučiny. 

Následne do nej vstrekne tráviace šťavy, ktoré rozložia korisť. Neskôr pavúk vycicia tekutý 

obsah koristi. 

Vylučovacia sústava:  nepotrebné látky z tela vylučuje pomocou vylučovacích trubičiek. 

Obehová sústava: otvorená 

Dýchacia sústava: pľúcne vaky 

Nervová sústava: rebríčková 

Rozmnožovanie: sú oddeleného pohlavia, vývin je priamy 

 

 

 



Matematika (8.6. – 12.6.2020)  6. D Konštrukcia trojuholníka 

Práca na hodnotenie:  

1. Zostrojte trojuholník ABC, ak je dané:  a = 6 cm, b = 5 cm, c = 7 cm 

1. Zápis, náčrt, rozbor, postup, konštrukcia .   Poslať na: ixo4all@gmail.com,  do 11.6.2020 do 14.00. 

Ostatné príklady vypracujte do zošita, pokúste sa účinne si organizovať svoju prácu. MÔŽETE MA 

KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím pomôcť.  

Použitie videokonferencie ZOOM (vysvetľovanie a spätná väzba): pondelok 8.6.2020 o 10:30. 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) 

Bonus: Navyše z učebnice Matematika pre 6.ročník ZŠ 2.časť (Objav trojuhol. nerovnosti), strany 

110 až 113.    Teória: napísať alebo nalepiť do zošita. 

Konštrukcia trojuholníka, delenie trojuholníkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy – samoštúdium: Zostroj trojuholníky (zápis, náčrt, rozbor, postup, konštrukcia)  

1. Δ XYZ                  2. Δ DOM                 3. Δ GHI                4. Δ SUN         
x= 69mm                  d= 77mm              g= 65mm              s= 8 cm         
y= 75mm                  o= 77mm             h= 6cm                   u= 8 cm         
z= 12cm                    m= 77mm            i= 130 mm            n= 5,9cm   
Foto vypracovaných príkladov 2. a 3. samoštúdium poslať na:  

ixo4all@gmail.com, do 11.6.2020 (štvrtok) do 14.00. 

 



SLOVENSKÝ JAZYK 

Ahojte, milí šiestaci, 

dúfam, že sa máte fajn a ste zdraví. Tento týždeň si opravte chyby v zadaní z minulého týždňa. Ku 

koncoročnému hodnoteniu ešte potrebujete jeden projekt. Nižšie som Vám popísala, ako asi si to 

predstavujem. Viem, že medzi Vami je veľmi veľa šikovných ľudí a ste pre mňa inšpiráciou, tak som 

zvedavá, čím ma opäť očaríte       Vaša učka Annamarie 

 

1. Riešenie doplňovačky z minulého týždňa, prosím, opravte si chyby! 

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

Na narodeniny (žena – ešte sme sa neučili) som dostal krásny pekný darček dub, po ktorom som 

dávno túžil.          

 715217(38)65 

Najskôr som sfúkol sviečky žena.         651 

  

Potom mi otec chlap povedal:  Zakry si oči mesto, počítaj do päť a potom sa obzri ! 

 6315:51574865 

Za mnou stál psík dub/chlap         7351 

  

Dal som mu meno mesto Ben chlap.        5311 

Má veľa psích páví zvykov dub         5421 

Labkami  žena sa zvykne dotýkať  sestrinej matkin skrinky žena.    15521 

Niekedy je pri naháňačke žena so mnou a bratom chlap najrýchlejší cudzí.  657173812 

Rád vyskakuje do výšky žena .         6571 

Na babkinu/matkin  mačku/žena často cerí zuby/dub.      721651 

Verili by  ste, že je to môj najlepší/cudzí kamarát/chlap?    5(595)853321 

 Bez neho by  mi  bolo určite veľmi smutno.       73935666 

 

LITERATÚRA    Riešenie otázok z PL z minulého týždňa. 

1B, 2B, 3A, 4C, 5A, 6A,  

POVINNÉ ZADANIE NA TENTO TÝŽDEŇ!!!  

Bude súčasťou hodnotenia, tak si dajte záležať a prosím pošlite mi to na mejl. 

Téma je divadlo!  

Môžete mi urobiť plagáty, ppt prezentácie, videá, rozhlasové hry (nahrávky na PC a pod.). Vyrobiť 

bábky (maňušky, javajky, marionety). Ak sa pri tom chcete zabaviť s celou rodinou, môžete zapojiť koho 

chcete, alebo sa aj spojiť do dvojíc alebo skupín. Nebudem Vám zadávať presne, či máte písať o hercoch 

alebo divadelných scénach, kulisách, bábkovom alebo hranom divadle alebo nahrávať scénky či 

zvukové záznamy. Urobte si každý podľa svojich možností  a ja sa rada nechám prekvapiť. Berte to ako 

jedinečnú príležitosť ukázať, čo je vo vás. Teším sa  

 

 



FYZIKA 

Milé deti – žiaci šiestaci,  

 aj v tomto týždni si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  vedomosti z fyziky prostredníctvom 

testu a pracovného listu, ktoré budú pre vás uverejnené  na portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete 

použiť poznámky zo zošita, učebnicu fyziky, internet . Test môžete spustiť opakovane, aby ste si 

lepšie zapamätali správne riešenia úloh!  

Tento spôsob precvičovania učiva fyziky 6. ročníka je DOBROVOĽNÝ (nebudem 

riešenia úloh  hodnotiť!!!) Mal  by byť pre vás formou zábavy, ktorá vám prinesie 

úžitok a dobrý pocit z vykonanej práce !!!. 

 Tento týždeň na portáli ALF je  pre žiakov  6. A,  6.B,  6.C, 6.D  uverejnený pracovný list pod názvom 

„Fyzikálne veličiny „ a test pod názvom „Meranie objemu pevných telies“ 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE 2.x !!!  

Žiaci, ktorí si splnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si poznámky do zošita, posielali mi 

zdokumentované riešenia úloh , pracovného listu , prípadne pokusov) môžu (ak chcú) už 

oddychovať a tešiť sa na letné prázdniny !!! 

 

Žiaci, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti  počas pobytu 

doma, môžu ešte stále svoje riešenia úloh, pracovného listu, uskutočnenie pokusov zdokumentovať  

a posielať  na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com    

Vybrať si môžete akékoľvek úlohy (pokusy) z fyziky z predchádzajúcich období 

samoštúdia  od 16.3.2020!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


GEOGRAFIA 

 

Ahojte šiestaci! 

Na tento týždeň Vám neposielam žiadne  povinné úlohy.  

Prosím vás, aby ste mi poslali vypracované pracovné listy, ktoré som vám zadávala.  

Pre tých, ktorí si chcú dobrovoľne zopakovať učivá z geografie  posielam na edupage otázky aj 

s odpoveďami.  

Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa snažia a posielajú mi veľmi pekne spracované 

úlohy.  

Ak je s niečím problém, prosím , aby ste ma kontaktovali prostredníctvom mailu: 

johankafabova@gmail.com  

 

mailto:johankafabova@gmail.com

