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9. ročník, 18. 05. – 22. 05. 2020 
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e-mail: olveckasilvia@gmial.com 
 

GRAMATIKA 

OPAKOVANIE – neohybné slovné druhy -Test cez portál ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód 
školy: zstribecskato (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla). Žiaci, tentokrát chcem, 
aby ste si správne odpovede všetkých úloh zapísali do zošita. UROBTE  to takýmto spôsobom: 

Vlastné citoslovcia: och, au, júj, jaj 

Aha, neďaleko horárne sa pasú srnky, ale aj jelene. / vo vete sa nenachádza príslovka / 

Prejdem okolo teba. / okolo = predložka/ 

 

POPROSÍM PREFOTENÉ preposlať mailom. Ďakujem. Ak máte otázky, pýtajte sa. 

 

 

Anglický jazyk 18. - 22. 5. 2020 

 

1 Prečítajte si text a odpovedzte na otázky. 

Key figures in black American history 

A 

People often think of John Brown as one of the first Americans to lead the fight against slavery in 

the USA. All his life he tried to help slaves and eventually he decided that he could only stop 

slavery by using violence. In 1859, he led a group of men who attacked and took hold of buildings 

where the army kept a large number of guns at Harper’s Ferry. The US army took them back two 

days later and Brown was caught and killed. Most people remember him because of the well-

known American song ‘John Brown’s Body’. 

B 



Medgar Evers was a man who fought for the rights of black people all his life. In 1946, he went to 

vote in the elections with his brother, but 200 white people stopped them from voting. He 

worked in the civil rights movement until he was murdered in 1963. His murderer, a man called 

Beckwith, went to court, but some witnesses told lies and he was set free. Eventually, in 1991, 

Beckwith was taken to court again and found guilty of murder. 

C 

James Meredith is famous for being the first black man to study at the University of Mississippi, 

from 1960 to 1964. While he was there he experienced many problems because of his colour. As a 

result he began protesting about the treatment of black people. While he was taking part in a 

protest march in 1966, he was shot and injured. Meredith continued his studies, but he left the 

civil rights movement and worked for many years in the financial industry. Later he became 

interested in politics again and became a Republican. 

D 

Martin Luther King is probably the best known of all the people involved in fighting for black 

people’s rights in America. He had learned about what Mahatma Ghandi was doing in India. 

Ghandi believed that fighting was not a good way to protest and led non-violent demonstrations 

throughout India. By leading peaceful protests and giving speeches, King became the central 

figure in the civil rights movement. Martin Luther King was murdered in 1968, but he is still a hero 

to all black people in the US and all over the world. 

 

1      When did John Brown try to get guns from the US army? 

    

2  How many people tried to stop Medgar Evers from voting? 

    

3      Which university did James Meredith go to? 

    

4      When was Martin Luther King killed? 

    



5    Who gave up politics for a career in business? 

    

6      Whose murderer was finally sent to prison after nearly thirty years? 

    

7      Who followed the ideas of an Indian politician? 

    

8      Who is famous because of a song? 

    

 

2 Look at the picture. It shows the room in your holiday hotel. There are some 

problems. Write an e-mail to the hotel manager saying what the problems are and 

asking him to solve them. 

      Pozrite si obrázok, ktorý zobrazuje vašu hotelovú izbu. Nachádzajú sa tam určité 

nedostatky. Napíšte email menežérovi hotela o týchto problémoch a požiadajte ho, aby ich 

vyriešil. 

 

 



To: The manager  

From: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________ 

 
 
Vypracované cvičenia posielajte na: mrizova.s1@gmail.com, alebo inou formou, ktorá Vám 
bude vyhovovať. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.  

 

 
Svoje komunikačné zručnosti môžete rozvíjať aj čítaním textov a počúvaním nahrávok v 
časopisoch v anglickom jazyku. Sú k dispozícii na: https://www.bridge-online.cz/sk/gate/ 
 

 

Fyzika (18.5. – 22.5.2020) 9. A – 
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.   

 

 

Tí z Vás, čo ešte neposlali projekt, či príklady, urobte tak čo najskôr. 

Hviezdna obloha  

Hviezda je plynné (plazmové), približne guľovité teleso vo vesmíre, má vlastný zdroj žiarenia a drží ho 
pokope jeho vlastná gravitácia. Hmotnosť hviezd je v rozmedzí 0,02 až 100 hmotností Slnka. Vo 
hviezdach je sústredená väčšina pozorovateľnej hmoty vesmíru. 

Hviezdy sa nachádzajú v rôznych vzdialenostiach od Zeme. Astronomická jednotka (AU) je jednotka 
dĺžky, približne rovná priemernej vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom (približne 150 000 000 km) . 
Svetelný rok (ly) je jednotka vzdialenosti, ktorú definujeme ako dráhu, ktorú prejde svetlo vo vákuu 
za 1 juliánsky rok (1ly = 9 460 730 472 580 800 m). Rýchlosť svetla vo vákuu: c = 299 792 458 m/s, 
juliánsky rok 365,25 d (365 d 5 h 48 m 46 s). 

Pre ľahšiu orientáciu si môžeme oblohu predstaviť ako nebeskú sféru, ku ktorej sú hviezdy 
pripevnené. Nebeská sféra má severný a južný pól, ktoré ležia nad zemským severným a južným 
pólom, a má rovník (svetový rovník), ktorý je sústrednou kružnicou so zemským rovníkom. Staroveké 
národy spájali hviezdy na oblohe do obrazcov – súhvezdí. Slúžili im na navigáciu, meranie času a na 
dokresľovanie bájí a eposov. V súčasnosti používame zostavu 88 súhvezdí (Andromeda, Labuť, 
Kasiopea,... https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_s%C3%BAhvezd%C3%AD) , pričom sú presne 
určené hranice každého súhvezdia (podobne ako hranice štátov na zemepisných mapách). 

Súhvezdie Orión 

  



Hviezdokopa je skupina hviezd, ktoré vznikli v rovnakom čase a majú rovnaké chemické zloženie. 
Poznáme otvorené a guľové hviezdokopy. Napríklad Plejády, sú otvorená hviezdokopa v súhvezdí 
Býk.  

 

Zmena vzhľadu hviezdnej oblohy počas dňa 

Vzhľad oblohy sa počas dňa i noci mení – Zem sa otáča okolo svojej osi. Na nočnej oblohe si všímame 
najmä tvar a polohu Mesiaca. Slnko aj Mesiac raz za 24h vychádzajú, vrcholia (kulminácia) a zapadajú. 

Aj poloha hviezd sa 
mení - Hviezdna 
obloha sa otáča, os 
otáčania prechádza 
blízko hviezdy 
Polárky, kde sa 
nachádza myslený 
bod nazvaný 
severný svetový pól. 
Hviezdy rovnako ako 
Slnko a Mesiac 
vychádzajú, vrcholia 

a zapadajú. 

 

 

Chémia 9. Ročník 

18.5.-22.5.2020 

Úloha 1 : V priebehu 3. dní sleduj  a zapíš si, čo zješ a vypiješ. Vyhodnoť svoj 
jedálny lístok z hľadiska dostatočného prísunu vitamínov.   Svoje zistenia zapíš 
do tabuľky. Na každý deň si sprav novú tabuľku.   



Úloha 2: Navrhni,  ktoré vitamíny by si mal viac zaradiť do svojho  jedálnička 
ako prevenciu pred ochorením COVID 19 

1. deň (2.,3.) Jedlá a nápoje počas dňa Prijaté vitamíny 

Raňajky   

Desiata   

Obed   

Olovrant   

Večera   

 

Vyhodnotenie: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Vitamíny a potraviny, ktoré ich obsahujú  odporúčané ako prevencia pred 
ochorením COVID 19. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

Tento týždeň online hodina nebude. 

 

 

 

 



Nemecký jazyk 18. – 22. 2020 

Perfektum slovies. Zopakuj si slovesá zo zoznamu po bekommen. Vyber si tri 
slovesá a použi ich vo vetách.  

 

 

Občianska náuka 

Ahojte žiaci, 

úlohou na tento týždeň bude vytvoriť prezentáciu o tom ako trávite dni (od pondelka do 
nedele) počas pandémie koronavírusu. Do prezentácie uvediete váš denný harmonogram, 
môžete pripojiť aj obrázky alebo fotky  

 

Prezentáciu poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

 

Dejepis 

Správne odpovede samotestu Roky v storočiach: 1.b, 2.b, 3.d, 4.b, 5.c, 6.c, 7.d, 8.b, 9.b, 10.e 

Učebná látka – výrazná redukcia Koniec kolonializmu Učebnica str. 98-99 

Kto bol na čele protibritského odporu v Indii a ktoré štáty vznikli z tejto bývalej britskej kolónie –  

Kto sa stal v ázijskej oblasti novou veľmocou s koministickým režimom –  

Ktoré štáty vznikli v Indočíne ako bývalej francúzskej kolónie –  

Ktoré dva štáty boli rozdelené na severnú a južnú časť –  

Rovnováha strachu Učebnica str. 100-101 

Čím bol významný XX. zjazd Komunistickej strany Sovietskeho zväzu v roku 1956 –  

V ktorých štátoch a kedy nastal odpor proti komunistickej diktatúre –  

Prečo nastala hrozba svetovej vojny v roku 1962 –  

 



VYV pre 9.ročník 

Ahojte moji milí, všetkých vás pozdravujem a mám pre vás pripravenú úlohu 

na najbližšie dva týždne. Kedysi dávno som čítala krásnu knihu o 15 ročnom 
dievčatku, ktoré v lete bolo na prázdninách pri mori a skákala zo skaly. Pri 
skoku narazila hlavou na kameň vo vode. Ochrnula od hlavy po päty. Je to 
veľmi silný príbeh a hlavne inšpirujúci. To dievča napriek ochrnutiu to nevzdalo 
a robilo neuveriteľné veci. Jednou z tých úžasných vecí, ktoré robilo bolo, že 
nádherne maľovalo. Keďže nehýbala rukami ani nohami, maľovala ústami. 

Vašou úlohou bude vyskúšať si maľovať ústami, alebo nohou. Môžete 
vyskúšať obidve alternatívy. Pokojne si načrtnite najprv ceruzkou a dokončite 
štetcom. 

Chcela by som, aby ste sa zabavili pri maľovaní, ale aj aby ste si uvedomili, aké 
je vzácne, že ste zdraví.  

Kresliť budete na formát A4, vodovými farbami. Štetec si chytíte do úst 
(nezabudnite si ho najprv umyť), alebo medzi prsty na nohe. Môžete si rukou 
vymývať štetec a naberať farbu, ale maľujte ústami, nohou. 

Téma – krajina s domami, zeleňou, stromami..........pokúste sa tú krajinku 
vybudovať sami. 

Držím palce pri maľovaní. Užite si to. 

Pošlite mi všetky vaše práce na môj mail. Ďakujem. 

 

Prácu máte na dva týždne. 

 


