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Gramatika: 
 
Doplň správne y, ý, i, í a prepošlite mi to na e-mail: 
 

 

bazov_  sirup vtáč_  zob 

Katk_n  zošit veľa zrel_ch plodov 

ps_  štekot málo chutn_ch obedov 

vesel_  žiaci boli veľmi smutn_ 

sú už spokojnejš_ myšk_n  úkryt 

budúc_  týždeň o drah_ch  autách 

rýchl_  vlak šikovn_  chlapci  

vošiel prv_ št_r_    jablká 

so siedm_m_  papierm_ prišl_   st_ 

tret_  som nechcel skončiť odišiel až jedenást_ 

mám jedn_  náušnice poznám dvojak_  spôsob 

chodili s trom_  psami od  piat_ch  chlapcov 

sedel_ sme druh_ s posledn_m_ sa nebavím 

vyšiel von piat_ vedel to  ôsm_m_  spôsobmi 

naš_  drahí rodičia o vaš_ch  dielach 

t_to   hladn_  ps_ s moj_m malým dieťaťom 

stretli ak_chs_  neznám_ch ak_si človek 

t_  dobr_  ľudia s t_m ani nepočítam 

in_  to pokazili oslovili nás in_ pracovníci 

podal si m_ to už t_  si ale pomal_ 

deti zostali sam_ so svoj_mi  problémam_ 

 



Matematika 

 

Žiaci majú prácu na obdobie od 1,6. 5. 2020 do 5. 6 . 2020 zadanú, v tomto predmete sa vzdelávajú 
cez aplikáciu MESSENGER a ZOOM, 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 

 

Žiaci majú prácu na obdobie od 1. 6. 2020 do 5. 6 . 2020 zadanú priamo od učiteľa, s ktorým sú 
v každodennom kontakte cez aplikáciu MESSENGER a ZOOM. V prípade potreby kontaktujte priamo 
učiteľa geografie (ivanvopy@gmail.com). 

 

Fyzika (1.6. – 5.6.2020) 9. A 

Tí z Vás, čo ešte neposlali projekt, pokusy, či príklady, urobte tak čo najskôr na ixo4all@gmail.com. 

Vznik a vývoj vesmíru  

Astrofyzika skúma predovšetkým 
žiarenie vesmírnych telies, na 
základe ktorého si možno urobiť 
predstavu o ich štruktúre, vzniku 
a vývoji. V roku 1929 zistil americký 
astronóm E. P. Hubble, že vzdialené 
galaxie sa vzďaľujú od našej Zeme, 
pričom rýchlosť ich vzďaľovania je 
priamo úmerná vzdialenosti od nás. 
Vesmír začal podľa astronómov 
Veľkým treskom, tiež nazývaným 
aj Big Bang, bol sprevádzaný žiarením 
(žiarenie kozmického mikrovlnného 
pozadia). Došlo k tomu asi pred 13,8 miliardami rokov. Pri svojom rýchlom vzniku bol vesmír takmer 
nekonečne horúci a hustý.  Potom sa začal rozpínať a chladnúť, a ešte aj v súčasnosti sa rozpína a 
chladne. Trvalo asi sto miliónov rokov, kým vznikli prvé štruktúry vo vesmíre – galaxie. Podľa 
posledných pozorovaní sa zdá, že sa rozpínanie vesmíru zrýchľuje. Kozmológovia to vysvetľujú 
prítomnosťou tmavej energie.  



BONUS 😊  

Slnko ako zdroj energie 

Slnko je plynná guľa s obrovskou hmotnosťou. 
Je zložené najmä z vodíka a hélia. V strede 
Slnka prebiehajú termonukleárne reakcie, 
ktoré sú zdrojom energie. Časť tejto energie 
Slnko vysiela vo forme rozličných druhov 
žiarenia do kozmického priestoru. 

Časť slnečného žiarenia, a teda aj energie 
vyžarovanej Slnkom, sa dostáva k Zemi. 
Meraním sa zistilo, že každú minútu dopadne 
na plochu 1 cm2 nastavenú kolmo na slnečné 
lúče žiarenie s energiou okolo 8,45 J. Táto 
hodnota sa nazýva slnečná konštanta.  

Slnečná energia dopadajúca na Zem je podmienkou 
života rastlín a živočíchov, vplýva na počasie (teplota, 
vietor, odparovanie,...)a podnebie na Zemi. Pri dopade 
slnečného žiarenia na listy zelených rastlín sa uskutočňuje 
v ich tele fotosyntéza. Slnečnej energii a procesu 

fotosyntézy vďačíme aj za vznik fosílnych palív.  

 

Chémia 9. Ročník 

1.6-5.6.2020 

Úloha 1 V programe Alf máte test na zopakovanie :Prírodné látky a  Tuky, cukry, bielkoviny 

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

Úloha 2: Dokončiť všetky úlohy a tie čo som chcela, aby ste mi poslali , poslať na mail 
jkacinova@azet.sk  

 

Nemčina 01. – 05. 6. 2020 

Upevňovanie slovnej zásoby. Zopakovať si konverzačnú tému-Meine Zukunft. 



OBČIANSKA NÁUKA 

Ahojte žiaci, 

na tento týždeň máte vypracovať prezentáciu o ministroch školstva od vzniku Slovenskej 
republiky. Prezentácia musí obsahovať minimálne 10 snímok. 

Prezentácie posielajte na mail: dominikajamborova11@gmail.com  

 

Pekný týždeň!  

 

Dejepis 

Umŕtvená spoločnosť Učebnica str. 106-107 

Stručný zápis do zošita 

Čo predstavovala „normalizácia“ spoločnosti po roku 1969 –  

Aký bol postoj občanov po roku 1970 –  

Na čo vyzývala a na čo upozorňovala Charta 77 –  

Svetlá a tiene civilizácie Učebnica str. 108-109 

Na čo sa využívala a zneužívala jadrová energia –  

Ktoré boli dva základné míľniky pri výskume vesmíru –  

 

Biológia 

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.  

Mailová adresa: dominikajamborova11@gmail.com 

Ďakujem! 

 



 

 

 

 

 

 

 


