
Slovenský jazyk a literatúra 

9. ročník, 08. 06. – 12. 06. 2020 
 

 

GRAMATIKA 

Doplňovačka: 

Pravopisné cvičenie – doplniť a preposlať na email 

s naš _ m star_m otcom niektor _  spisovateľ 

Beatk _ n _  pozvan_ hostia t _ to traja kamarát_ 

poradíš  m _ on _  majú rady 

k tvoj _ m znám_m popri t _ ch topoľoch 

ak _ s _  chodc_ t _  to zvládneš 

prišli sam _ poniektor _  redaktor_ 

on _  radi maškrtia sam _  krik 

von ide každ _  druh_ kamarátk_ sú sam _ 

s ak _ ms _  perom nijak _  nezbedníci 

podaj  m _  ruku spoza moj _ ch kníh  

m _  odídeme on _  radi kreslia 

kúpim tvoj _ m deťom t _  usilovn_ študenti 

za naš _ m oknom tak _ to tich_ psi 

so sam _ m _  jednotkam_ o všelijak _ ch autách 

 

 

Nemecký jazyk 

 

Upevňovanie slovnej zásoby. Učebnica str.28/16. 

 

 



Dejepis 

Učivo Slovenská kultúra v podmienkach totality  Učebnica str. 112-113 

Ako možno hodnotiť „socialistický realizmus“ –  

Ktoré boli najvýznamnejšie slovenské umelecké súbory –  

Čím bol významný film Obchod na korze –  

Projekt Alexander Dubček 

- významné a zlomové udalosti života od detských rokov, 

- postupné funkcie v KSČ, 

- udalosti po auguste 1968, 

- po páde komunistického režimu. 

Všetky doteraz vyžiadané práce posielať do 17. júna 2020 na mail 

gejza.sitkey@gmail.com. 

 

 

Anglický jazyk – 9. ročník – opakovanie učiva 

 

1. Urč čas vo vetách: PP – prítomný priebehový, PJ – prítomný jednoduchý, MP – 
minulý priebehový, MJ – minulý jednoduchý, PRP – predprítomný, BJ – budúci 
jednoduchý: 

 

1  Most British teenagers get pocket money from their parents. 
2  However, it hasn´t always been like that. 
3  Are we all becoming „couch potatoes“? 
4  He wasn´t the nicest person in the world. 
5  Will you download TV programmes from the Internet again? 
6  At about 10 o´clock, Peter was cycling to a lake near the town. 
7  At about 2 o´clock, some people were shopping and some children were 

playing. 
8  They usually work in shops, supermarkets and cafés at the weekend. 
9  What is this doing to their health? 
10  Did a police inspector interview the people at the theatre? 
11  Have you ever used the Internet to find information for your schoolwork? 
12  Will people live on the Moon in the future? 

 



2. Slová rozdeľ do týchto skupín – dni v týždni, mesiace, ročné obdobia, časti dňa, 
sviatky: 

 

Monday, February, spring, the morning, Christmas, Easter, summer, Sunday, December, 
November, the afternoon, Tuesday, January, Mother´s Day, March, Wednesday, the 
evening, Halloween, Thursday, April, Friday, May, the night, Valentine´s Day, June, 
Saturday, Thanksgiving Day, July. 

 

3. Zmeň 1. podmienku na 2. podmienku a vety napíš: 

 

1 If I win the lottery, I´ll buy a new car.   2 If it´s sunny tomorrow, we´ll go to the beach.   
3 I´ll send an e-mail to him if he texts me his e-mail address.   4 I´ll buy these jeans if I have 
enough money.   5 If you put your ideas on your bedroom wall, you´ll see them every day. 

 

4. Zmeň 2. podmienku na 1. podmienku a vety napíš: 

 

1 If I didn´t feel well, I wouldn´t go to school.   2 If I won a small amount of money, I would 
buy something for myself.   3 I would only tell my best friend If I decided to do something 
difficult.   4 If you din´t do that, nothing would actually happen.   5 You wouldn´t do 
anything if you tried to do everything.  

 

5. Pomenuj po anglicky povolania na obrázkoch – letuška, upratovačka, elektrikár, 
stavbár, zdravotná sestra: 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

     
 

6. Vylúšti, čo je vyhláskované: 



 Dí jú í   tí ou   sí ou ár ou en ej ví aj ár jú es   aj   dí ou en tí   dží ou   tí ou   es sí 
ejč ou ou el.   aj   ej em   ej tí   ejč ou em í. 

 

 

Fyzika (8.6. – 12.6.2020) 9. A 
Tí z Vás, čo ešte neposlali projekt, pokusy, či príklady, urobte tak čo najskôr na ixo4all@gmail.com. 

Energia prúdiacej vody a vzduchu. Geotermálna energia. 

Zdroje energie 
Neobnoviteľné 
Uhlie 
Ropa        
Plyn 
Jadrové palivo 
 
Obnoviteľné /alternatívne/ 
Slnko 
Vietor 
Voda 
Geotermálna voda a para 
Biomasa 



 

Energia prúdiacej vody, vodné elektrárne 

Výhody: regulovateľný výkon, ekologicky čisté (Gabčíkovo – najväčšia 
vodná elektráreň na Dunaji). 

Nevýhody: stavba väčšej priehrady je drahá, zatopenie a zničenie veľkej 
časti prírody, malé vodné elektrárne majú malý výkon. 

Morský príliv a odliv:  
využitie rozdielu vodnej hladiny pri prílive a odlive,  
zachytávanie vody v čase prílivu hrádzou,  
vytekanie vody späť do mora cez kolesá turbín elektrárne počas odlivu 

Energia prúdiaceho vzduchu 

Veterné mlyny, čerpadlá, turbíny neznečisťujú životné prostredie.  😊 

Nebezpečné pre sťahovavé vtáky.  ☹ 

Menia ráz krajiny - veterné farmy – sústavy turbín. 

Dánsko a Holandsko – 300 veterných dní/rok, Slovensko – 
nepravidelnosť vzdušného prúdenia - efektivita. 

Geotermálna energia 

Využitie tepla z veľkých hĺbok Zeme (pramene a gejzíry) na vykurovanie 
i výrobu el. energie. 

Island má horúce gejzíry, vykurujú domy horúcou vodou. 

Na Slovensku využívajú geoterm. energiu napr.:  kúpeľné mestá a obce 
– Piešťany, Bešeňová, Podhajská, ... 

 

 

 

Chémia 9. Ročník 
8.6 – 12.6.2020 

 

Milí deviataci! 

Prosím Vás , aby ste si dokončili všetky úlohy, ktoré som Vám zadala a poslali ste mi ich na mail: 
jkacinova@azet.sk do konca týždňa. Je to dôležité k Vášmu koncoročnému hodnoteniu. Ďakujem! 

 

 



Biológia 

Život ekosystému – pracovný list 

1. Priradením vytvor správne skupiny: 
 

A. Dokážu využiť slnečnú energiu 
B. Produkujú oxid uhličitý                                                   PRODUCENTY 
C. Produkujú organické látky 
D. Nedokážu využiť slnečnú energiu 
E. Produkujú kyslík                                                             KONZUMENTY 
F. Spotrebúvajú kyslík 
G. Rozkladajú organické látky 
H. Spotrebúvajú oxid uhličitý                                              REDUCENTY  
I. Spotrebúvajú organické látky 

 

2. Pomenuj jednotlivé skupiny organizmov v potravovej pyramíde 

 

3. Zakrúžkuj všetky typy  potravových reťazcov: 
A. Pastevno-koristnícky 
B. Parazitický 
C. Rozvetvený 
D. Rozkladný 
E. Potravinový 

 

 

 

 

 


