
Slovenský jazyk a literatúra 

9. ročník, 11.05. – 15. 05. 2020 
 

Úloha – odpísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita: 

ANALÝZA TESTU- opakovanie – ZÁMENÁ – program ALF 

 

MAJSTER  SLOVENČINY 

Spisovné Nespisovné Spisovné Nespisovné 
lízanka lízatko rožok rohlík 
kolaps kolabs prijímať prijmať 
a tak a tým tým pádom vôdzka vodítko 
ležadlo lehátko môžeme môžme 
hanba hamba súčasnosť súčastnosť 

 

Triedenie zámen 

Vymedzovacie Neurčité Opytovacie Ukazovacie 
všetok daktorý koľký taký 
inakší dakto kde tam 
nijaký niečo čí tento 
každý máloktorá prečo títo 
samý niekto kedy tie 

 

Krátky alebo dlhý tvar ? 

krátke  tvary     mi / ma,    ťa /ti,    mu /ho 

-nikdy ich nepoužívame na začiatku vety, tam sa musí použiť dlhý tvar 

dlhé tvary  mne / mňa,   tebe/ teba,    nemu/ neho,     nich, nim 

- používame ich na začiatku vety, ak chceme niečo zdôrazniť 
- rovnako ich použijeme po predložkách 

 

Mňa ešte nevideli.                        ALE:                                 Nevideli ma ešte. 

Tebe to nepovedali.                     ALE:                                  Nepovedali ti nič. 

                                                                                                   Vidím ju.                                                                                             

Vyber správny tvar podľa životnosti 

Tvary  preňho,  poňho,  zaňho,  naňho,  oňho,  doňho  = nahrádzajú podst. m. mužského rodu 
životné   / na brata – naňho,      za žiaka – zaňho    po Petra – poňho / 

 



Tvary  preň,  poň,  zaň,  naň,  oň,  doň = nahrádzajú podst. m. mužského rodu neživotné a podst. m. 
stredného rodu / na okno – naň,  po mlieko – poň,  za okno – zaň / 

POZOR  na správny tvar predložky po slovese : ísť po niekoho/ po niečo!!!  Ísť po brata. Ísť poňho. 
Ísť po zošit. Ísť poň. 

/ Nesprávne sa používa predložka „ pre“  : ísť pre niekoho, pre niečo/  

 

Dávate rady radi? 

príd. m. – rád, rada, rado, radi, rady 

radi = mužský rod životný 

rady = ostatné rody: mužs. r. neživotný 

                                      žens. rod 

                                      stred. rod. 

Žiaci boli radi. 

Ženy sú rady. 

Šteniatka rady spia. 

 

Vyber správnu dĺžku 

Privlastňovacie zámená môj,  tvoj, náš, váš, svoj = vzor môj : 

L sg. = í  /dlhé/ 

napr. -  s mojím bratom 

              s tvojím priateľom 

              s naším učiteľom 

              s mojím autom 

 

D pl. = i /krátke/ 

napr. -  idem k našim učiteľom 

             dám niečo mojim rodičom 

              mojim bratom som priniesol... 

 

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

 

 



Anglický jazyk (11. – 15. 5. 2020) 

 
Ďakujem žiakom, ktorí mi poslali vypracované úlohy. 
 
Prečítajte si text a vypracujte zadanú úlohu. 
Clothes swapping parties, called ‘swishing’, where people exchange clothes have gone global. 
Originally, only women took part in such events, but now men are swapping clothes, too. 
Why buy new clothes when you can get them for free? The idea is simple: party guests bring 
clothes they have worn before but don’t want any more, and they can take home the same 
number of items. Of course, all clothes have to be good quality and in excellent condition. 
  
Swishing parties were first organized to help the environment. People could have the pleasure 
of getting new clothes without throwing their old clothes away or buying more. Two million 
tonnes of clothes are thrown away every year in the UK and this is four per cent of all the 
things people waste in this country. The average woman owns twenty-two items of clothing 
that she has never worn!  
 
But people don’t only swap clothes. House swapping has existed for a long time but it is 
growing in popularity as a way of having a cheap holiday. Last year 1.6 million British people 
organized overseas holiday swaps to save money. There is another advantage as well: your 
house is safe while you are away because there is less chance that burglars will visit your 
home if it isn’t empty. 
 
Food swaps are also popular and these are held mainly in village halls in country areas. 
People bring along fresh fruit and vegetables that they grow in their gardens. They swap them 
for other products or simply give them away to people who don’t have a garden. They also 
bring homemade jams, cakes and other cooked foods which they share with others.  
 
The Internet is another good place to look if you want to swap things. Hundreds of swapping 
websites have been created where you can get a bargain by exchanging books, gadgets, DVDs 
or anything else you don’t need. And these days, it isn’t only poor people or students who are 
swapping. Many people now see it as a way of helping the environment by reusing unwanted 
things. 

Úloha: Prečítajte si text a opravte chyby vo vetách. Napíšte celé vety. 
            Vaše odpovede posielajte na mrizova.s1@gmail.com 

1. Clothes swapping parties are a British phenomenon. 
….............................................................................................. 

2. People bring new clothes to swishing parties. 
….............................................................................................. 

3. Swishing parties were originally organized just for fun. 
….............................................................................................. 

4. Two million tonnes of clothes are thrown away in the world every year. 
….............................................................................................. 

5. British people do holiday swaps to save time. 
….............................................................................................. 

6. Burglars never steal from houses which have people living in them. 
….............................................................................................. 

7. Most people who swap fruit and vegetables live in towns. 



….............................................................................................. 
8. These days, only poor people or students swap things. 

….............................................................................................. 
V prípade potreby ma neváhajte kontaktovať: mrizova.s1@gmail.com. 
Veľa zdaru pri čítaní Vám praje p.uč. Mrižová. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika (týždeň 11. 5. – 15.5.2020) 9. A –  

 
Opakovanie – odovzdať na email ixo4all@gmail.com do 15.5.2020 na HODNOTENIE. MÔŽETE MA 
KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím pomôcť. 

1. Na vonkajších svorkách dvoch rezistorov, zapojených v el. obvode za sebou (sériovo), bolo napätie 
21 V. Rezistor R1 má odpor 20 Ω a rezistor R2 má odpor 50 Ω.  
(I2=I2=I; U = U1 + U2; R = R1 + R2; U1 : U2 = R1 : R2) 

a) Celkový odpor rezistorov?; b) Vypočítaj prúd prechádzajúci rezistormi. c) Aké napätie by sme 
namerali na R1? 

 

2. Zdroj el. napätia má 18 V. Dva rezistory sú zapojené vedľa seba (paralelne). R1 = 180Ω a R2 = 60Ω.  

(U = U1 = U2;  I = I1 + I2; R = ோభோమ
ோభାோమ

) 

a) Aký je ich výsledný odpor? b) Aký prúd prechádza jednotlivými vetvami? 

 

3. Urč el. prácu, ktorú vykonajú sily el. poľa pri prechode prúdu 0,4A žiarovkou za 4 h, ak je medzi 
svorkami žiarovky napätie 230V. (W = U. I. t) 

 

Realizácia pokusov v počte 2, odoslanie fotodokumentácie na email  ixo4all@gmail.com na 
HODNOTENIE (do 22.5.2020). 

Napr.  

1. pokus 

Polož pravítko ako na obrázku a rozkmitaj jeho prečnievajúcu časť. 
Meň dĺžku prečnievajúcej časti. Počúvaj zvuk, aký pravítko vydáva.   

2. pokus 

Lanko, lyžica, vidlička 

Postup: 

Na lanko priviažeme lyžicu. Lanko chytíme ako na obrázku. 
Niekoľko krát klepneme vidličkou do lyžice. Zvuk znejúcej lyžice si 
zapamätáme. Potom priložíme lanko tesne k ušiam a údery zopakujeme. 

Intenzita vnímaného zvuku sa zmenila.   



Denný pohyb Slnka po oblohe. Otáčanie Zeme okolo osi  

Základné pohyby, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na život na 
Zemi sú obežný pohyb a rotačný pohyb. Zemská os je  
priamka, ktorá prechádza stredom Zeme a pretína povrch 
Zeme v dvoch bodoch, ktoré nazývame póly. Zem rotuje 
okolo svojej osi a to takmer konštantnou rýchlosťou 465,11 
m/s, respektíve 1670 km/h(merané na rovníku). Rotácia 
Zeme okolo jej osi je príčinou striedania dňa a noci na Zemi. 
Rotácia Zeme a sklon zemskej osi od roviny ekliptiky 
spôsobuje zdanlivý denný pohyb Slnka po oblohe. Počas 
obdobia medzi slnovratmi môžeme pozorovať výrazný posun v tomto zdanlivom pohybe.  

Obiehanie Zeme okolo Slnka. Striedanie ročných období 
Zem obieha okolo Slnka po elipse veľmi podobnej kružnici priemernou rýchlosťou 29,783 km/s voči 
Slnku. Jeden obeh Zeme okolo Slnka trvá zaokrúhlene jeden rok - 365 dní a 6 hodín. Tri roky 
nasledujúce po sebe majú 365 dní a štvrtý rok – priestupný má 366 dní. Elipsovitá dráha, po ktorej 
Zem obieha okolo Slnka spôsobuje, že Zem nie je vždy rovnako vzdialená od Slnka, Zem je najbližšie k 
Slnku začiatkom januára a najviac vzdialená je začiatkom júla. 

Deň rovnodennosti nastáva, keď trvá deň a noc na 
všetkých miestach na Zemi rovnako dlho – 12 hodín. Dni 
rovnodennosti nastávajú dvakrát ročne. Okolo 20. marca 
je deň jarnej rovnodennosti. Okolo 23. septembra je deň 
jesennej rovnodennosti.  

Letný slnovrat  nastáva 
okolo 21. júna, keď Slnko 
napoludnie dosiahne u nás najvyšší bod na oblohe. V čase letného 
slnovratu nastáva na severnej 
pologuli leto, na južnej pologuli 
začína zima. 

Zimný slnovrat nastáva okolo 21.decembra, keď Slnko napoludnie 
dosiahne u nás najnižší bod na oblohe. Na pologuli, ktorá je 
naklonená k Slnku, nastáva leto – teplejšie a dlhšie dni. Na tej, ktorá 
je odklonená od Slnka, nastáva zima – chladnejšie a kratšie dni. 

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.  

 
 

 



CHÉMIA 

11.5 - 15.5.2020 

Úloha 1:  Vyhľadajte základné informácie o vybraných vitamínoch. Môžete použiť rôzne 
zdroje( internet, knihy,  časopisy a i.). Vypracovanú úlohu (odfotenú zo zošita)mi pošlite na 
mail: jkacinova@azet.sk 

VITAMÍN D 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

VITAMÍN K 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

VITAMÍN E 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

 

Úloha 2:  Poznámky do zošita: ZDRAVÁ VÝŽIVA 

Najdôležitejšie zložky potravy sú: tuky, cukry, bielkoviny . Spoločne sa označujú ako živiny. 
Potrava človeka by sa mala skladať z: 10 - 15% bielkovín, 30% tukov a 50-60% cukrov. 



Nevyhnutnou zložkou potravy – voda. Človek potrebuje prijať denne asi 2,5-3l vody. Medzi 
ďalšie významné zložky patria minerálne látky (železo, vápnik, fosfor) a vitamíny. 

K zdravej výžive vám pridávam aj pracovný list (vypracovaný mi ho pošlite do 15.5.2020) 

Faraónova pyramída zdravia 
 

Dopíš, čo sa nachádza na jednotlivých poschodiach potravinovej pyramídy. 
(pomôž si učebnicou) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeden z najznámejších faraónov bol Tutanchamon. Tento muž bol podľa vedcov nižšieho vzrastu. 
Meral okolo 165 centimetrov a jeho hmotnosť sa mohla pohybovať okolo 60 kilogramov. Mal 
ženské prsia a do jeho smrti mohla prehovoriť gangréna po zlomenine nohy a aj malária. To všetko 
vedci vyčítali z múmie starej viac ako 3 300 rokov. Aj keď je dnes Tutanchamon najznámejším 
vládcom starovekého Egypta, v hierarchii jeho predchodcov a nástupcov bol jeden z najmenej 
významných. Na trón nastúpil ako deväťročné dieťa a umrel o desať rokov neskôr. BMI index žiadny 
z faraónov isto nepoznal. BMI je skratka výrazu Body Mass Index a v preklade znamená Index 
telesnej hmotnosti. Patrí medzi najviac využívané metódy merania obezity. 

Vypočítajte hodnotu BMI indexu faraóna Tutanchamona podľa dole 
uvedeného vzorca a pomocou tabuľky zisti, či faraón trpel obezitou. 

 

Pyramídy sú prvým divom sveta a ako jediné zo siedmich divov ešte stoja. Nachádzajú sa na skalnatej planine 
oddeľujúcej údolie Nílu od púšte a sú zoradené v dĺžke temer sto kilometrov od Káhiry až po Illáhún. Pyramídy 
vystavané z obrovských kamenných blokov patria medzi najväčšie stavby vytvorené ľudskou rukou. Dnes ich 
je v Egypte evidovaných medzi 80 a 111. Medzi najznámejšie patrí Chufuova, ktorá je zároveň zo všetkých 
najväčšia. Bola postavená v rokoch 2580–2560 pred našim letopočtom. V súčasnosti je však najznámejšou zo 
všetkých pyramíd potravinová pyramída. 

BMI hodnota = Hmotnosť v kg : (výška v m)2 



 
 

BMI MENEJ AKO 18,5 PODVÁHA 

BMI 18,5-24,99 ZDRAVÁ VÁHA 

BMI 25 – 29,99 NADVÁHA 

BMI 30 A VIAC OBEZITA 

 
 
ODPOVEĎ: 
...................................................................................................................................... 
 

Predstavte si, že faraón by bol fanúšikom rýchleho občerstvenia. K 
dispozícii máte tabuľku nutričných hodnôt jedál a nápojov, ktoré ponúkajú 
v najpopulárnejšom fastfoode. Dokážete mu navrhnúť jedálniček na celý 
deň tak aby neprekročil 2000 kcal za deň. Nezabudnite na to, že musí i piť 
. 

ZDROJ: http://aktuality.fitexpres.sk/nutricne-hodnoty-potravin/nutricne-hodnoty-
hotovych-jedal-mcdonald-s.html 

https://www.mcdonalds.sk/nutricna-kalkulacka/ 

Raňajky: ......................................................................................................................... 

Desiata : ........................................................................................................................ 

Obed: ............................................................................................................................. 

Olovrant: ....................................................................................................................... 

Večera: .......................................................................................................................... 

Úloha 3:  Do konca mája poslať PWP prezentáciu na tému, ktorú ste si vybrali v škole (kto 
nevie tému nech mi napíše). Prezentácia má mať minimálne 7 slidov (neráta sa úvod a záver) 

Prosím všetkých, ktorí mi ešte neposlali vypracované úlohy k témam cukry, tuky, 
bielkoviny a vitamíny (prvú časť) nech tak urobia do konca týždňa. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Nemecký jazyk 

11.5 - 15.5.2020 
 

Perfektum slovies . Zopakuj si zo zoznamu prvých 10 slovies / po aussehen/ a vyber si tri 
slovesá a použi ich vo vetách.  

 

Biológia 

11.5 - 15.5.2020 

 

Ekosystém 

Ekosystém je základná jednotka prírody, v ktorej prebieha trvalá výmena látok a energie. 
Ekosystémy, ktoré sú charakteristické podobným zložením rastlinstva a živočíšstva, majú 
podobnú makroklímu ako aj pôdne podmienky, združujú sa do tzv. biómov. Súhrn všetkých 
biómov, resp. ekosystémov Zeme sa označuje pojmom biosféra. 

 

Úloha na dva týždne: 

Pripraviť prezentáciu na tému: Fauna a flóra kontinentov. Každý žiak si vyberie jeden 
kontinent, ktorý spracuje z hľadiska zastúpenia fauny ( živočíšstva) a flóry ( rastlinstva). Každá 
prezentácia bude obsahovať minimálne 6 rastlín a 6 živočíchov, ktorí žijú na danom území 
kontinentu. 

Prezentácie mi prosím zašlite na mail  dominikajamborova11@gmail.com  do 22.5.2020  

 

Prajem pekný týždeň! 

 

Matematika 
 

Žiaci majú prácu na obdobie od 11. 5. 2020 do 15. 5 . 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 11. 5. 2020 do 15. 5 . 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). 

Dejepis 

Nové učivo Sovietizácia Československa, výrazná redukcia učiva  Učebnica str. 96-97 

Postavenie Komunistickej strany v ČSR po roku 1948 –  

Kedy z ČSR ČSSR –  

Úloha a činnosť Štb –  

Vykonštruované procesy – čo to bolo a postavenie obžalovaných v týchto procesoch –  

Projekt Európa a svet po II. svetovej vojne, zdroje učebnica, informačné technológie 

Čo by v projekte nemalo chýbať? 

– rozdelenie Nemecka hneď po skončení vojny, ktoré štáty najviac zmenili hranice v porovnaní s rokom 

1938, ktoré časti území prešli do iného štátu, 

– vytvorenie dvoch nemeckých štátov, 

– dve superveľmoci, ktoré výrazne ovplyvňovali dianie vo svete, 

– ktoré krajiny patrili do sovietskeho bloku a boli výrazne ovplyvňované jeho politikou a nariadeniami, 

– vytváranie hospodárskych zoskupení na oboch stranách sveta. 

Vypracovanie projektu do konca mája, odfotiť a poslať na mail gejza.sitkey@gmail.com 

 

 

 

 

 
 
 
 


