
Slovenský jazyk a literatúra 

9. ročník, 27. 04. – 30. 04. 2020 

Milí deviataci,  

vzhľadom  na to, že nie všetci ste si stihli pozrieť materiály z minulého týždňa, nechávam dokončiť si 
dané úlohy v programe ALF znova. 

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

- Pojmy z epiky 
- Syntax 
- Dvojčlenné a jednočlenné vety 
- Neohybné slovné druhy 

 

Nové zadanie: 

1. úloha - Priraďte k slovám vo vete  slovné druhy, pri ohybných slovných druhoch určte gramatické 
kategórie a vzory a pri príslovkách určte druh príslovky. 

2. úloha – doplňte k slovám, ktoré sú plnovýznamové – všetko, čo vieme určiť . 

Veta: 

Fíha, je zvláštne, že jeden z najväčších živočíchov na svete, vráskavec ozrutný, sa živí iba tými 
najmenšími morskými živočíchmi – odborne planktónom. 

Riešenie , prosím, preposlať na moju mailovú adresu. 

t.c: 0918751224 
e-mail: olveckasilvia@gmial.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chémia 

9. ročník, 27. 04. – 30. 04. 2020 

Úloha 1 : V programe Alf zopakovať tuky, cukry, bielkoviny 
Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez hesla)- výber triedy 
– meno žiaka (bez hesla) 
 

Úloha 2 Poznámky do zošita: BIOKATALYZÁTORY 

• Biokatalyzátory sú prírodné látky, ktoré umožňujú a urýchľujú chemické deje v živom 
organizme.  

• Najvýznamnejšími biokatalyzátormi sú vitamíny, enzýmy a hormóny.  

ENZÝMY 

 Enzýmy (fermenty) - hlavnou zložkou - bielkoviny.  

• Sú nevyhnutné pre život, lebo katalyzujú (urýchľujú a umožňujú) metabolické procesy.  
• Vďaka enzýmom prebieha syntéza a rozklad bielkovín, sacharidov a tukov.  

• Enzýmy sa využívajú v potravinárskom, kožiarskom, textilnom, farmaceutickom priemysle a 
pri výrobe pracích prostriedkov. 

VITAMÍNY 

• Sú to organické látky, ktoré pomáhajú enzýmom katalyzovať chemické reakcie.  

• Pôsobia už vo veľmi malých množstvách. 

• Sú dôležité pre rast, vývin, imunitu (obranyschopnosť tela proti chorobám), telesný výkon, 
ale aj schopnosť sústrediť sa a učiť sa. 

• Väčšinu vitamínov musíme prijímať stravou, najviac vitamínov sa nachádza v ovocí a zelenine. 

• Delia sa na: a) vitamíny rozpustné v tukoch – A, D, E, K 

                     b) vitamíny rozpustné v tukoch – B, C 

• Pri nesprávnom (nedostatočnom) prijímaní vitamínov môžu nastať problémy, ktoré môžu 
vážne poškodiť organizmus: 
a) HYPOVITAMINÓZA – nedostatočný príjem vitamínov 
b) HYPERVITAMINÓZA – nadbytok vitamínov 
c) AVITAMINÓZA – úplné vylúčenie vitamínov z potravy 

 

ONLINE HODINA    28.4. 14:00  (cez aplikácium ZOOM – ID a heslo pošlem cez triednych učiteľov) 



Biológia 

9. ročník, 27. 04. – 30. 04. 2020 

ŽIVÉ (BIOTICKÉ FAKTORY) ZLOŽKY PROSTREDIA 

  

Medzi živé zložky prostredia zaraďujeme: baktérie, huby, rastliny, živočíchy 

Populácia = skupina jedincov rovnakého druhu žijúcich v spoločnom priestore v určitom čase. 

Základnou ekologickou jednotkou populácie je jedinec. 

Vlastnosti populácie: 

- Rast populácie sa znázorňuje rastovou krivkou. Populácia rastie, keď počet nových 
jedincov prevláda nad uhynutými a všetky majú dostatok potravy a priestoru.  

- Hustota populácie vyjadruje počet jedincov žijúcich na jednotke plochy.   
- Veková štruktúra –  tvoria ju všetky vekové stupne: mláďatá, dospelé jedince, staré 

jedince. 

Vzťahy  

1. Vnútorné = vzťahy medzi jedincami v jednej populácii (vzájomná ochrana, vytláčanie) 
2. Vonkajšie = vzťahy medzi rozličnými populáciami (podpora alebo obmedzovanie): 

a) Konkurencia = súperenie o životné podmienky medzi populáciami. 
b) Predácia = predátor (lovec) - korisť 
c) Parazitizmus = parazit - hostiteľ 
d) Symbióza = spolužitie organizmov s obojstrannými výhodami. 

 

 

Úloha: 

Každý žiak pripraví prezentáciu, v ktorej si vyberie jedného živočícha, ktorý žije na Slovensku. 
Prezentácia bude obsahovať základnú charakteristiku živočícha, výskyt na Slovensku, 
ohrozenosť, obrázky. 

 

Vypracovanie poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň 

 



Fyzika 

9. ročník, 27. 04. – 30. 04. 2020 

9. A – Vývoj predstáv o vesmíre 
Pozor PROJEKTY – info dolu. 

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

Na email ixo4all@gmail.com MA MÔŽETE OSOBNE KONTAKTOVAŤ, ak potrebujete s niečím pomôcť. 

Najstaršie civilizácie pozorovali hviezdy a planéty s cieľom určiť príchod ročných období. Starí Gréci 
ich začali skúmať vedecky. 

Geocentrický model vesmíru 

Platón (427 – 347 pred n. l.). Slnko, Mesiac, planéty a 
hviezdy obiehajú okolo nehybnej Zeme po kruhových 
dráhach a sú pripevnené na pevných kryštálových 
sférach. 

Ptolemaios (asi 85 – 166 n.l.) 

Spresnil 
geocentrický 
model vesmíru. 
Ptolemaiov model 
používa ako dráhy 
telies – planét, 
obiehajúcich 
okolo centrálnej 
Zeme Hipparchom 
zavedené 
deferenty, po ktorých sa planéty pohybujú na epicykloch. 

Aristarchos zo Samosu (320 – 250 pred n.l.) asi ako prvý vyslovil heliocentrickú predstavu o  
usporiadaní vesmíru, podľa ktorej Zem a všetky planéty obiehajú okolo Slnka, Zem sa raz za deň otočí 
okolo vlastnej osi.Taktiež určil meraniami pomerné rozmery a vzájomné vzdialenosti Slnka, Mesiaca 
a Zeme. Tvrdil, že Zem je guľatá – jej tieň, ktorý pozorujeme na povrchu Mesiaca počas zatmenia 
Mesiaca je guľatý! 



Moderná astronomia sa začala Mikulášom Koperníkom(1473 - 1543) - poľský 
astronóm, ktorý si uvedomil, že Slnko a nie Zem je v strede našej slnečnej 
sústavy. Jeho myšlienky boli publikované v roku jeho smrti 1543. Heliocentrické 
usporiadanie vesmíru  opisuje pohyb planét okolo centrálneho telesa vesmíru – 
Slnka. Predpokladal, že všetky planéty sa pohybujú okolo Slnka po kružniciach a 
hviezdy sú na najvzdialenejšej nehybnej guľovej sfére. Denný pohyb Slnka po 
oblohe vysvetlil otáčaním Zeme okolo vlastnej osi. 

Galileo Galilei (1564-1642) - 
taliansky fyzik a astronóm. V 
r. 1610 skonštruoval 
ďalekohľad, svojimi 
pozorovaniami a dôkazmi 
potvrdzoval heliocentrický 
systém a bol jeho zástancom, 
za čo bol cirkevnou 
inkvizíciou súdený a donútený svoje myšlienky 
odvolať a odmietnuť učenie Koperníka. 

Johannes Kepler (1571-
1630) - nemecký 

astronóm, fyzik, matematik. Základná myšlienka - planéty sa pohybujú 
okolo Slnka po elipsách. Keplerove zákony platia všeobecne pre pohyb 
telies v gravitačnom poli iného telesa, podstatne prispeli k víťazstvu 
Kopernikových myšlienok, zjednodušili celú teóriu pohybu planét. 

Isaac Newton (1643 - 1727) - anglický matematik, fyzik, astronóm. Presne matematicky sformuloval 
základné zákony pohybu telies- presne vypočítal dráhy nebeských telies. Pohyb nebeských telies sa 
riadi gravitačným zákonom. 

 

 

Pre každého z Vás mám pripravené zadanie projektu. Kontaktujte ma na EMAIL: ixo4all@gmail.com.  

Ja Vám prepošlem Vašu tému. 

Projekt poslať do 15.5.2020 na daný email. 

Rozsah projektu: Prezentačný program (PowerPoint) 5 snímok o téme a 2 (úvodná a záverečná), 
spolu 7. Možnosť písať v textovom editore (2 strany A4, text aj obrázky) alebo aj na papier (A3 alebo 
2 A4). Papierovú verziu odfotiť a poslať na email, ostatné len poslať na email.  

 

 

 



Nemecký jazyk 

9. ročník, 27. 04. – 30. 04. 2020 

 

Čítanie s porozumením. Učebnica 26/4a,b 

Matematika 

9. ročník, 27. 04. – 30. 04. 2020 

 

Žiaci majú prácu na obdobie od 27. 4. 2020 do 30. 4 . 2020 zadanú, v tomto predmete sa vzdelávajú 
cez aplikáciu MESSENGER, kde je im vysvetlené učivo a priamo s učiteľom riešia všetky zadané 
(problematické) úlohy. V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa matematiky 
(ivanvopy@gmail.com). 

 

Geografia 

9. ročník, 27. 04. – 30. 04. 2020 

 

Žiaci majú prácu na obdobie od 27. 4. 2020 do 30. 4 . 2020 zadanú priamo od učiteľa, s ktorým sú 
v každodennom kontakte cez aplikáciu MESSENGER. V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa 
geografie (ivanvopy@gmail.com). 

 

Dejepis 

9. ročník, 27. 04. – 30. 04. 2020 

 

Správne odpovede samotestovacie úlohy Druhá svetová vojna 

1.c, 2.b, 3.c, 4.a, 5.b, 6.d, 7.c, 8.b, 9.a, 10.c 

Učebná látka Návrat Slovenska do obnovenej ČSR, str. 88-89, práca s textom v učebnici, 

ilustračnými snímkami, za pomlčkou stručne a výstižne doplniť do zošita 

Kto oslobodzoval územie Slovenska, aké armády – 



Situácia na Slovensku po potlačení SNP – 

Dve politické strany – 

Košický vládny program – 

Učebná látka Pod Stalinovým tieňom str. 90-91 

Vytvorenie národného frontu – 

Ciele Komunistickej strany s podporou Stalina a ZSSR – 

Výsledky volieb 1946 v českých krajinách a na Slovensku – 

Čo zásadné sa udialo vo februári 1948 – 

Úloha – Ktoré dve totality boli na Slovensku počas II.svetovej vojny a po februári 1948 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 
9. ročník, 27. 04. – 30. 04. 2020 

Ďakujem žiakom, ktorí mi poslali spätnú väzbu ako sa im darí v samoštúdiu.  
Posielam samohodnotiaci hárok z lekcie č. 7, v ktorom môžete sami seba zhodnotiť a napísať si ako sa 
vám podarilo zvládnuť 7. lekciu, ktoré celky ste zvládli a ktoré veci potrebujete ešte  doštudovať. Veľa 
zdaru pri sebahodnotení Vám praje p.uč. Mrižová. 
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať, či už mailom mrizova.s1@gmail.com, alebo 
iným spôsobom, ktorý Vám bude vyhovovať viac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výtvarná výchova 
9. ročník, 27. 04. – 30. 04. 2020 

 

Ahojte decká, zadávam vám úlohu na výtvarku trochu inú. 

Téma: moje meno v rôznych jazykoch 

Technika: ceruzka, čierna fixka 

 A4 výkres si rozdeľte tak, aby vám vznikli tri riadky rovnako od seba vzdialené. Použite pravítko. 

Na vrchnú čiaru si napíšte svoje krstné meno. Napíšte si meno krasopisne, dostatočne veľké a zvoľte 
si písmo aké chcete. Z ponuky, ktorú vám posielam si vyberiete dva rôzne druhy písma a napíšete si 
svoje krstné meno na ďalšie dva riadky. Použite pri tom svoje estetické cítenie. Dúfam, že ste ho 
nestratili.  

 

Prácu máte na dva týždne.  

Príjemné tvorenie. 

 

Sumeri 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlaholika 

 

 

 

 

 

 

Fenické písmo 

 

 

 

 

 



 

 

 

Egyptské obrázkové písmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Etická výchova 
9. ročník, 27. 04. – 30. 04. 2020 

       

Vyučujúca : Mgr. A. Rybanská 

Napísať pár viet o tom , ako v tomto neľahkom období (karanténe) 
pomáhate svojim rodičom ( v domácnosti , s nákupmi, starostlivosť 
o súrodencov, o zvieratá,  a pod.) 

Ako prežívate tento čas, či ste len doma (pri počítači  alebo chodíte do 
prírody, na prechádzku , či aj športujete, či čítate knižky ..atď ). 

Stačí mi 10- 15  viet napísať  (malé zamyslenie- malá úvaha o sebe, čo robíte 
v tomto čase). Stačí to napísať na výkres A 4. 

Toto máte prácu za mesiac apríl. 

Ďakujem!   

Potom, keď sa vrátime do školy, si to prečítame na hodine Etickej výchovy. 

 

 


