
 

Chémia 
20.4.-24.4.2020 

Úloha 1 Vypracovať pracovný list pomocou učebnice str.47-49   bude vám slúžiť ako poznámky 
BIELKOVINY = PROTEÍNY 

Bielkoviny sú zlúčeniny ................................,................................., ...................................., 
.................................., .......................................... . 

Základnými stavebnými jednotkami bielkovín sú ........................................................... Sú to 
karboxylové kyseliny, v ktorých je viazaný dusík. Aminokyseliny sú pospájané do dlhých 
reťazcov - bielkoviny sú ............................................................................................................................ . 
Bielkoviny vznikajú v rastlinných aj živočíšnych organizmoch. Rastliny si tvoria všetky 
potrebné bielkoviny z .......................................................................................... . Živočíchy prijímajú 
bielkoviny v potrave a pri trávení ich rozkladajú na ......................................................... . Z nich si 
tvoria vlastné bielkoviny. V bielkovinách sa vyskytuje ............ aminokyselín. Sú medzi nimi aj 
........................................................ 
aminokyseliny, ktoré si organizmus nevie vytvoriť a musí ich získať z potravy. 
Bielkoviny sú látky nevyhnutné pre život. V živom organizme plnia množstvo funkcií: 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 

Bielkoviny sú veľmi citlivé na ...................................................................... . Pri teplotách okolo 40°C 
dochádza k poškodeniu bielkovín (zrážanie bielkovín). 

Rozdelenie bielkovín podľa pôvodu 
RASTLINNÉ ŽIVOČÍŠNE 

  

 
Bielkovinový charakter majú aj:  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Úloha 2 :  Vyplňte pracovný list  Šifra majstra Leonarda a pošlite mi správne výsledky na mail  
jkacinova@azet.sk , každú prácu ohodnotím    
 
 
 
 



 

Šifra majstra Leonarda 

Leonardo da Vinci bol talianský renesančný architekt, hudobník, vynálezca, 
sochár a maliar. Počas celého života používal zrkadlové písanie, písal svoje 
zápisky tak, že ich bolo možné čítať len s pomocou zrkadla. Možno ho teda 
považovať za zakladateľa šifrovania. Odvtedy však ľudia vymysleli i mnohé iné 
spôsoby šifrovania textu. 

 
 
 
 
 

Bielkoviny sa nazývajú iným slovom 

IKHMXBGR 

 
 
 
 

Úloha 1: Nasledujúce potraviny, ktoré sú zdrojmi bielkovín umiestni do tabuľky , zoraď ich podľa obsahu 
bielkovín (od najväčšieho po najmenší), dešifruj a dozvieš sa zaujímavosť o majstrovi Leonardovi. 
Potraviny: hrach, kuracie stehno, sója, morčacie prsia, kravské mlieko, Parmezán, fazuľa, cícer, bravčové 
plece, slepačie vajce. 

Indícia Potravina Šifra Obsah bielkovín 

v 100g suroviny 

Poradie 

Na mäkko i na tvrdo  T   

Nátierka - humus  K   

Na špagety i na pizzu  X   

Tofu  O   

Biela emulzia  G   

Ošípaná  B   

Zelené guľôčky  Z   

Mr. Been  M   

Mladá sliepka  T   

V USA na Vianoce  X   

 
Na zoradenie použite online potravinovú databázu (www.pbd-online.sk) a druhú stranu pracovného listu. 

Hľadajte údaje o potravinách v surovom stave. 
Leonardo da Vinci bol ... 
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 Úloha 2: V nasledujúcej tabuľke sa nachádza obsah základných živín v jednotlivých strukovinách, ktoré 
tvoria významnú zložku vegetariánskej stravy. Použi informácie z tabuľky a odpovedz na otázky. 

 

A) Skratka AMK, označuje základnú stavebnú jednotku bielkovín. Ako sa táto stavebná jednotka nazýva? 

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

B) Koľko gramov šošovice by musel zjesť muž s hmotnosťou 85 kilogramov, aby pokryl celodenný príjem 

bielkovín? ? ............................................................................................................................................................ 

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

C) Ktorú z daných strukovín obľubujete? Svoj výber zdôvodnite! ............................................................................. 

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

Úloha 3: Uskutočnite jednoduchý experiment. Z vajca oddeľte vaječný bielok 

a vylejte na rozžeravenú panvicu. Pozorujte zmeny, zmeny popíšte (potom to 

môžete zjesť   ) 

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

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

 
 

 
 

Dej ktorý nastal nazývame WXGTMNKTVBT (  ) bielkovín. 
 

Ak nastane tento jav, bielkoviny strácajú svoju biologickú funkciu, ale zároveň sa nemení ich nutričná 
hodnota. Tepelne upravené bielkovinu sú pre nás ľahšie stráviteľné. Denne by sme mali v strave prijať toľko 
gramov bielkovín, koľko kilogramov vážime. 

 

Úloha 3: Dešifrujte biologické funkcie bielkovín v našom tele. 
 

LMTOXUGT .............................................................. (kosti, svaly) 

DTMTERMBVDT - ................................ (enzýmy) MKTGLIHKMGT - ............................... (hemoglobín) 

HUKTGGT - ................................... (protilátky) KXZNETVGT.......................................... (hormóny) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slovenský jazyk a literatúra 
9. ročník, 20. 04. – 24. 04. 2020 

 
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 

 

Anglický jazyk 
20. – 24. 4. 2020 

 
Tento týždeň bude venovaný opakovaniu učiva v anglickom jazyku. Úlohy na opakovanie budú 
v programe Alf. 
 
Prosím o zaslanie spätnej väzby z minulého zadania. 
Ktoré stránky na opakovanie ANJ ste skúšali? 
Aké cvičenia Vám vyhovovali najviac? 
Prípadne ako sa Vám darilo vypracovávať online cvičenia? 
 
Vaše postrehy mi posielajte na mail: mrizova.s1@gmail.com 
Ďakujem za Vaše názory. 
 

Fyzika (týždeň 20. 4. – 24.4.2020) 
9. A – Ochrana pred škodlivými účinkami zvuku 
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. 
Pozri:   https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-77cf70cf-482e-4ccb-b980-
f12a2ffb2415?userResourceContext=false 

Škodlivý vplyv hluku na zdravie je nepochybný. Poruchy autonómnej nervovej 
sústavy, nespavosť, znížená schopnosť sústredenia sa atď. sa nie vždy považujú za 
dôsledky pôsobenia hluku, ale môžu vďaka jeho pôsobeniu vzniknúť. Aby 
nedochádzalo u ľudí k obťažovaniu hlukom, je dôležité usilovať sa o znižovanie 
hladiny hluku v životnom prostredí účinnými technickými prostriedkami a chrániť 
osoby zvlášť citlivé na hluk, aby u nich nedochádzalo k zlyhaniu. 

Individuálna ochrana proti hluku: vatové chrániče, plastické chrániče, rezonančné chrániče, stromčekové chrániče, 
slúchadlové chrániče.  
Protihlukové opatrenia: rozmanité tlmiče, polystyrén, protihlukové sklá, protihlukové steny, protihlukové dosky a 
protihlukové kryty... 

 



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 
20. – 24. 4. 2020 

 

9.A Spojka damit a väzba um...zu. V pracovnom zošite vypracovať cv. 22/10 a 23/11.  

 

Biológia 
20. – 24. 4. 2020 

 
Dôsledky znečisťovania vzduchu, vody a pôdy 

 
- Vzduch, vodu a pôdu znečisťujú plynné, kvapalné aj tuhé látky, ktoré vznikajú činnosťou človeka 

Znečisťovanie ovzdušia: 
- Na znečisťovaní sa podieľajú rôzne plyny (oxid siričitý, oxidy dusíka) a prach, čo vedie ku kyslým 

dažďom: 
Kyslé dažde spôsobujú:  

 Poškodzovanie koreňov a listov rastlín, oxid 
siričitý nepriaznivo vplýva na chlorofyl. 

 Väčšina rastlín a živočíchov nie je schopná 
znášať zvýšenú kyslosť vody. 

 Vymiera planktón. 
 Úhynom rýb sa znižuje populácia vtákov. 

 
Znečisťovanie vody: 

- Na znečisťovanie vody vplýva: 
 Priemyselná výroba ( ropa, olovo, arzén, 

rádioaktívne látky) 
 Poľnohospodárstvo ( pesticídy, herbicídy, 

hnojivá) 
 Ľudské sídla ( kvapalný a tuhý odpad) 
 Doprava ( benzín, nafta, motorové oleje) 
 Zvýšený obsah biologicky rozložiteľných organických látok vedie k obohateniu vody 

živinami – k eutrofizácii – vznik siníc a rias 

 
 Znečisťovanie pôdy spôsobujú:  
 ťažké  kovy (olovo, arzén, nikel)  
  kyslé dažde  
  nadmerné množstvá hnojív a pesticídov 

 
 
 



Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste ma 
kontaktovali na mail dominikajamborova11@gmail.com 
Prajem pekný týždeň  

 

Občianska náuka 
20. – 24. 4. 2020 

 

Napísať Váš názor ( minimálne 15 viet) na tému: Kam smeruje ľudská spoločnosť – Váš 

názor zaslať na uvedený mail. 

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste ma kontaktovali na mail: 
dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň 

 

Matematika 
20. – 24. 4. 2020 

 
Žiaci majú prácu na obdobie od 20. 4. 2020 do 24. 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 
20. – 24. 4. 2020 

 
Žiaci majú prácu na obdobie od 20. 4. 2020 do 24. 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 
20. – 24. 4. 2020 

 
Samotestovacie úlohy  II. svetová vojna 

1. Koľko trvala II. svetová vojna do porážky Nemecka? Ktorý údaj je najpresnejší? 

a) päť a pol roka 

b) takmer 6 rokov 

c) 5 rokov a ďalšie dve tretiny roka 

d) 5 a štvrť roka 

2. Ktorý štát Nemecko vojensky neobsadilo? 

a) Nórsko 

b) Fínsko 

c) Dánsko 

d) Belgicko 

3. Ktorý štát do radu nepatrí? 

a) Švédsko 

b) Švajčiarsko 



c) Francúzsko 

d) Anglicko 

4. Proti ktorým štátom /obom/ stiahlo Nemecko aj slovenskú armádu? 

a) ZSSR a Poľsku 

b) ZSSR a Francúzsku 

c) Poľsku a Francúzsku 

d) ZSSR a Juhoslávii 

5. Aké iniciály mala totalitná strana na Slovensku počas II. svetovej vojny? 

a) HĽSS 

b) HSĽS 

c) ĽHSS 

d) SHĽS 

6. Aké bolo poradie významných bitiek Nemecka na území ZSSK? 

a) bitka pri Stalingrade, bitka o Moskvu, bitka pri Kursku / zdroj internet / 

b) bitka pri Kursku, bitka o Moskvu, bitka pri Stalingrade 

c)  bitka pri Stalingrade, bitka pri Kursku, bitka o Moskvu 

d) bitka o Moskvu, bitka pri Stalingrade, bitka pri Kursku 

 

 

7. Ktoré meno do radu nepatrí? 

a) Jozef Tiso 

b) Vojtech Tuka 

c) Ján Ursíny 

d) Alexander Mach 

8. Ktorý štát nepatril do silnej trojky protihitlerovskej koalície?  

a) ZSSR 

b) Francúzsko 

c) USA 

d) Anglicko 

9. Ktorý štát bol najbližším spojencom Nemecka v II. svetovej vojne? 

a) Taliansko 

b) Rumunsko 

c) Maďarsko 

d) Bulharsko 

10. Na ktoré dve mestá /obe/ zhodili USA v auguste 1945 atómovú bombu? 

a) Hirošimu a Osaku 

b) Nagasaki a Tokio 

c) Hirošimu a Nagasaki 

d) Osaku a Nagasaki 



Správne odpovede budú dodané v budúcom zadaní úloh. 

Učebná látka – Rozdelenie Európy  str. 86-87, práca s učebnicou, po pomlčke dopniť do zošita 

Vytvorenie OSN / jej ciele / –  

Prečo, za akých okolností a podmienok bol vytvorený sovietsky blok –  

Postavenie USA po II. svetovej vojne, jej pomoc Európe, Marshallov plán –  

Rozdelenie Európy a sveta, superveľmoci a ich vojensko-politické organizácie –  

 


