
9. ročník  
23. 03. – 27. 03. 2020 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 
1. Dokončiť úlohy z minulého týždňa. (Ak by boli nejaké nejasnosti s úlohami, kontaktujte ma 

telefonicky). 
2. Napísať úvahu: Ako plnohodnotne sa dá využiť čas strávený doma. 

(denne rituály, povinnosti, kreativita...) 
3. Prečítať si knihu zo svojho obľúbeného žánru. 

 

GEOLOGICKÉ STAVEBNÉ JEDNOTKY SLOVENSKA 

 

delenie:  

o podľa veku, 
o podľa prejavov alpínskeho vrásnenia: 

 

I. staršie geolog. stavebné jednotky- pásma, ktoré vznikli alpínskym vrásnením: 
a. gemerské, 
b. veporské, 
c. jadrových pohorí,             
d. bradlové, 
e. flyšové. 

 
II. mladšie geolog. stavebné jednotky- vznikli na starších vyvrásnených geolog. jednotkách 

 
 

STARŠIE GEOLOGICKE JEDNOTKY 

 

1. Gemerské pásmo: 

o Slovenské rudohorie – Volonské vrchy → čadiče, fylity, ryolity 
o Slovenský raj a kras → druhohorné vápence 

 



2. Veporské pásmo: 

o  Západná časť Slov. rudohoria + Východná časť N. Tatier → mramory, fylity, svory, ruly, 
vápence 
 

3. Pásmo jadrových pohorí: 

o  NT, VT, MF, VF, BK, MK, Považský Inovec, Tribeči  
→ jadro (žuly + premenené horniny) 
→ obal (druhohorné vápence) 
→ príkrovy (dolomity) 
→ treťohorné usadeniny 
 

4.  Bradlové pásmo: 

o  od Myjavy po Východné Slovensko 
→ Bradlá (tvorené druhohorným vápencom) a skameneliny – amonity, belemnity. 
→ najzložitejšia jednotka Slovenska, bola niekoľkokrát vyvrásnená. 

 

5. Flyšové pásmo: 

o  Sever Slovenska (Kysuce, Orava) → pieskovce, ílovce (vznikli v hlbokom treťohornom 
mori) 

o  chudobná oblasť na skameneliny = flyš 
 

 

MLADŠIE GEOLOGICKE JEDNOTKY SLOVENSKA 

 

ležia: na starších geolog. jednotkách, netvoria pásma → nepodliehajú vrásneniu 

- sú to nezvrásnené horniny treťohôr, štvrtohôr, ktoré vznikli po alpínskom vrásnení. 
 

1.kotliny:  Žilinská 

 → pieskovce, ílovce treťohôr 

 

2. nížiny: Podunajská 

 → štrky, íly, piesky (treťohory) 

 



3. sopečné pohoria: Kremnické vrchy, Slánske vrchy, Vihorlat, Poľana 

 

4. viate piesky: Záhorie (štvrtohory) 

 

5. veterné usadeniny: Trnava + 30 km okolie  

→ (spraše) (štvrtohory) 

 

6. riečne usadeniny: Gabčíkovo 

 → štrky, piesky, hlina (štvrtohory) 

 

 

Matematika 

 

Žiaci majú prácu na obdobie od 23. 3. 2020 do 27. 3 . 2020 zadanú, v tomto predmete sa vzdelávajú 
cez aplikáciu MESSENGER, kde s učiteľom riešia všetky zadané (problematické) úlohy. V prípade 
potreby kontaktujte priamo učiteľa matematiky (ivanvopy@gmail.com). 

 

 

CHÉMIA 9.roč. 

Týždeň: 23.3-27.3.2020 

Úloha 1: Vašou úlohou bude zapisovať si koľko sladkostí a akých za celý týždeň  zjete, a koľko litrov 
sladkých vôd vypijete (ochutených minerálok, džúsov, sladkých čajov........) a keďže 22.3 bol Svetový 
deň vody chcem vás poprosiť, aby ste v jeden deň pili iba čistú vodu (ak nie ste chorí) 
a porozprávali sa s rodičmi alebo súrodencami o dôležitosti vody pre nás všetkých. 

Úloha 2: Zistite pomocou internetu alebo z obalov, ak doma máte,  koľko cukru obsahujú 
sladkosti: margot, horalky, bebe dobré ráno, mäta, mila, kávenky, 3-bit, sójové rezy, 
fidorka, banány v čokoláde 

Svoje zistenia mi pošlite na konci týždňa na mail jlomazova@azet.sk 

 

 


