
9.B       samoštúdium  

  

1. 6. 2020 do 5.6.2020 

 

Matematika      

 

Opakovanie na tento týždeň:  Priama a nepriama úmernosť. Mierka mapy. 

Na  www.bezkriedy.sk  sú dva testy na túto tému. Je potrebné ich vypracovať, 

kliknúť na „vyhodnotiť celý test“ . Ja si to na stránke bezkriedy skontrolujem. 

Úlohy , ktoré ste mi ešte neposlali   je potrebné , aby ste  vypracovali a poslali.  

 

    ONLINE hodina matematiky   streda 3.6.2020 o 12 hod.   

 

                           ID 540 398 3598  ,   heslo: matematika 

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

 

Gramatika  

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané žiakom. 
 

 

Literatúra 

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané žiakom. 
 

 

 

Dejepis 

Systematizácia a upevňovanie učiva: Druhá svetová vojna,  Svet po 

druhej svetovej vojne. 

Učebné materiály poslané žiakom. 

Dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 

http://www.bezkriedy.sk/


 
Ruský jazyk 

Domáce úlohy 9. B (T. Vrábelová) 

Týždeň od 1.6. do 5.6.2020 

 

Ahojte deviataci, 

Ďakujem všetkým, ktorí ste si vypracovali test v programe Alf, poslali mi kvíz 

a vypracovanú stranu z pracovného zošita 26/4, 5. Mnohí z vás, tak ešte stále 

neurobili. 

V rámci koncoročného hodnotenia vyzývam všetkých, aby ste mi 

každý týždeň posielali na mail podľa pokynov prefotené úlohy, ktoré 

vždy v pondelok zadávam. 

Upozorňujem, že je to PODMIENKA ku koncoročnému hodnoteniu! 

 

DOMÁCA ÚLOHA – pracovný zošit s. 28 – vypracovať cvičenia 1, 2, 

3. Pri doplňovaní predložiek v cvičení 2  si pomôžte textom z učebnice RJ,  s. 39. 

Opakovať si slovnú zásobu súvisiacu s preberanou témou. 

Kto nestihol dokončí si  z pracovného zošita s. 26 cvičenia 4, 5 

Email: tanickavrabel@gmail.com 

 

Keď mi posielate email, prosím vás napísať do predmetu správy aj názov toho, 

čo mi posielate (príklad: RUJ – kvíz, Jožko Mrkvička). Niekedy ani neviem od 

koho ten email prišiel, pretože nepoužívate svoje mená. ĎAKUJEM! 

Opäť posielam odkaz na test v programe Alf. Prosím o vypracovanie!!! 

zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla) → výber 

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Zadanie: V meste. Sankt Peterburg. 

 



 

Správne odpovede ku kvízu z pred dvoch týždňov: 

Oбведи кружкoм правильный oтвет. ( Zakrúžkuj správnu odpoveď) 

1. Гoрoд Санкт – Петербург был oснoван в :  

а/ 1803 гoду                  б/ 1703 гoду                     в/ 1813 гoду 

 

2. Гoрoд Санкт – Петербург лежит на реке:  

а/ Вoлге                         б/ Мoскве                         в/ Неве 

 

3. Ктo oснoвателем гoрoда  Санкт – Петербург? 

а/ царь Пётр  I.    б/ царь  Роман Ростиславич        в/ царь  Владимир 

Святославич 

 

4. Чтo такoе Эрмитаж?  

а/ зooпарк                     б/ универмаг         в/ музей 

 

5. Пoчему Санкт – Петербург называт севернoй Венецией? 

а/ в нём мнoгo рек и каналoв       

б/ в нём мнoгo магаыинoв, кафе и рестoранoв    

            в/ в нём мнoгo аквапаркoв и кинoтеатрoв 

6. Памятник Петру I. называется: 

а/ Эрмитаж                    б/ Медный всадник         в/ Александрoвская 

кoлoна 

 

7. Скoлькo дней прoдoлжалась блoкада гoрoда вo время Великoй 

Oтечественнoй вoйны?  

а/ 365 дней            б/ 120 дней        в/ 900 дней 

 

8. Как раньше наызвали гoрoд Санкт – Петербург?  

а/ Петербург        б/ Петрoград       в/ Ленинград 

 

9. Чтo такoе Невский прoспект? 

а/ театр        б/ цирк      в/ главная улица гoрoда 

 

10. Кладбище, кде пoхoрoненo 650 тысяч граждани вoинoв, кoтoрые 

пoгибли вo время блoкады гoрoда называется:  



 а/Пискарёвскoе        б/ Мoскoвскoе       в/ Памятник Пушкину 

 

Anglický jazyk 

Domáca úloha 9.BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 1.6. do 5.6.2020 

 

Ahojte deviataci, 

Pred troma týždňami som vás žiadala o vypracovanie testov v programe ALF. Je 

to výborná cesta ako získať spätnú väzbu pre mňa, ale aj pre vás. Mnohí z vás, 

ste si nevypracovali ani jeden test. Prosím o vypracovanie si testov 

a taktiež úloh, ktoré ste mali vypracovať a poslať týždne dozadu. 

Toto všetko je súčasťou vášho koncoročného hodnotenia. 

 

 

zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla) → výber 

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

 

 

Názov č. 1: Project 5_U 5_test 5A, 5B 

Názov č. 2: Opakovanie anglického jazyka pre 9. ročník 

 

DOMÁCA ÚLOHA:  

1. Vypracujete projekt na tému:  

8 tips – How to survive quarantine in the best way 

- vytvoríte plagát s tipmi a radami, ako čo najlepšie zvládnuť toto 

pandemické obdobie doma. Teda napíšete tipy a rady, ktoré považujete 

za najužitočnejšie pre toto obdobie. 

- alternatíva k plagátu - písomný prejav, prezentácia.  



- predstavujte si, že plagát vystavíte na verejné miesto, aby ste tak 

pomohli ostatným kamarátom vyrovnať sa s mimoriadnou situáciou 

v akej sme sa ocitli.  

- využite všetky vaše zručnosti, kreativitu a fantáziu. 

- projekt píšte iba v anglickom jazyku! 

- využite obrázky, fotky, čokoľvek máte k dispozícii... 

 

2. Vypracujete krátky písomný prejav na tému:  

„International Children´s Day“ 

Vypracujte 10 viet k tejto téme. Môžete tvoriť vlastné myšlienky, alebo si vety 
doplň podľa nasledovných bodov (tvor pestré vety, v rôznych časoch, pripoj 
zaujímavé fakty z internetu): 

- What is the „International Children´s Day“ about? 
- How do we celebrate it? (How do you celebrate it?) 
- What activities / atractions  / competitions are typical for this day? 
- What are your memories of this day from your childhood? (describe 

the most exciting experience) 
- Are there any advantages for children in Slovakia on this day? (free 

entrance to some attractions like ZOOs ...) 
- What would you change about this day? How could children celebrate 

it? What else could be done for them? 
Písomný prejav mi posielajte taktiež na email do konca tohto týždňa spolu 

s projektom. Do predmetu emailu napíšte, čo mi posielate, meno a triedu. 

Niekedy ani neviem od koho mi prišiel email a do predmetu nezadáte nič. 

ĎAKUJEM. 

 

Ak niečo nebudete vedieť, alebo niečo budete potrebovať, neváhajte ma 

kontaktovať!  

 email: tanickavrabel@gmail.com 

 

Vyučovací predmet : Fyzika                                              Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  9.B, 9.C                                                                      Úlohy na obdobie : 1.6. -5.6. 2020 

Milé „ešte deti“ – budúci študenti,  

 v nasledujúcich júnových týždňoch si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  tie vedomosti 
z fyziky,  ktoré  ste nadobudli  počas celého školského roku 2019/2020, a to prostredníctvom testov, 



ktoré budú pre vás uverejnené  na portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete použiť poznámky zo zošita, 
učebnicu fyziky, internet . Testy môžete spustiť opakovane, aby ste si lepšie zapamätali správne 
riešenia úloh!  

Tento spôsob precvičovania učiva fyziky 9. ročníka je DOBROVOĽNÝ (nebudem 
riešenia úloh  hodnotiť!!!) Mal  by byť pre vás formou zábavy, ktorá vám prinesie 

úžitok a dobrý pocit z vykonanej práce !!!.  

 Tento týždeň na portáli ALF je  pre žiakov  8.B, 8.C,8.D  sú uverejnené dva testy  na 

precvičenie  a upevnenie  učiva pod  názvom:  „Elektrický prúd a vedenie prúdu“ a  „Ohmov 

zákon. Elektrický odpor“. 

zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy  

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE !!!  

Niektorí z vás, ktorí si doposiaľ vzorne plnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si 
poznámky do zošita, poslali mi: zdokumentované riešenia úloh, prezentáciu /projekt („Alternatívne 

zdroje energie“) , si môžu vydýchnuť a tešiť sa na letné prázdniny !!!  

 

Ale sú aj takí, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti! 

Títo žiaci majú ešte stále možnosť ovplyvniť koncoročné hodnotenie ich práce v predmete fyzika. 
Môžu naďalej svoje riešenia úloh, vypracovanú prezentáciu /projekt alebo vyrobenú pomôcku 
zdokumentovať  a poslať  na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com    

Vybrať si môžete akékoľvek úlohy z fyziky z predchádzajúcich období 
samoštúdia  od 16.3.2020!!! 

P.S. Všetko najlepšie k Vášmu sviatku – Dňu detí !!! 

 

Samoštúdium – anglický jazyk  1.6.-5.6.2020 

Milí deviataci, ďakujem za projekty a písomné prejavy na témy – MY ATTITUDE TO 

WATCHING TV, MONEY, INTERNATIONAL CHILDREN´S DAY  

Boli ste aj vtipní, aj kreatívni, vaše práce som čítala s radosťou. Tí, ktorí ste niektoré 

z vymenovaných prác ešte neposlali, prosím pošlite na mailovú adresu: 
 

martinazakova.m@gmail.com 

Tento týždeň si vypracujte: 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com
mailto:martinazakova.m@gmail.com


krátky písomný prejav – posledný, ktorý je súčasťou záverečného hodnotenia 
P R O S Í M,  poslať na mail    

Krátky písomný prejav sa týka uplynulého obdobia, má názov: 

„How to survive a quarantine“ (Ako prežiť karanténu) 

Vypracuj 8-10 viet k tejto téme. Môžeš si pospomínať na pozitívne alebo aj negatívne 

momenty, zážitky, nové skúsenosti do života, na záver zhodnotiť ako prežiť takéhto 

obdobie so zdravým rozumom, aj s humorom, s ktorým sa vždy lepšie žije.  

Vety môžete tvoriť v prítomnom čase (formou denníka), v minulom čase, podľa toho, 

čo vám viac vyhovuje.  

Slovná zásoba, ktorú môžete využiť, prípadne použiť ďalšie vlastné kľúčové slová 

(môžete vymyslieť súvislé vety podľa uvedených slov, alebo tvoriť iné vlastné vety): 

Covid-19 pandemic, invisible enemy, (face)masks, wash hands, respect rules, close 

borders, people in frontline, normal daily life, contact people from family (telephone, 

ZOOM, Skype, WhatsApp...), study time / free time, draw, read, watch TV, play board 

games, go out with a dog, on bike, miss school / classmates, cleaner planet... 

Pomôž si aj otázkami k téme: 

 

 How did you spend the time of pandemic? 

 What daily activities did you do? Have you learnt anything new? (how to cook? 

bake? create things?...) 

 Have you got any nice experience?  

 Do you think there were any positives / advantages of these days / weeks /  

months? 

 Are you happy that you were staying in Slovakia in those days (not in another 

country) ? 

 

GOOD LUCK EVERYONE ! 

          

 Geografia 

Gratulujem vám k prijatiu na stredné školy. Držím palce, aby ste si vybrali tie správne školy. 

/Podľa mojich informácii, veľa z vás prijali na 2 školy /.  

Prosím vás, dokončite si svoje povinnosti na základnej škole. Nech nie sú na konci školského 

roka problémy. Myslím, že učitelia vám vychádzajú v ústrety. Pošlite im práce, čo od vás 

žiadajú. Ďakujem.  

                     

 Pracovný list z geografie pošli na mail eva.makova@gmail.com 

 

Južná Amerika 

   

1. Najväčším štátom Južnej Ameriky je _______________. 

 

2. Vymenuj 3 štáty guyanskej oblasti. 

_______________________________________________ 

mailto:eva.makova@gmail.com


 

3.Hlavným mestom Brazílie je __________, no najväčšie mestá sú prístavy 

_______________ a ________. 

 

4. Najpopulárnejším športom v Brazílii je _________. 

 

5. K štátom doplň hlavné mestá: 

 

Argentína- 

Uruguaj- 

Paraguaj- 

Peru- 

Kolumbia- 

 

 

6. Veľké problémy Kolumbie spôsobuje výroba a pašovanie ________. 

 

7. Vypíš všetky susedné štáty Argentíny /5/: 

___________________________________________________ 

 

8. Doplň názov:  

 nadlhšia rieka južnej Ameriky:     

 Najväčšia púšť J. Ameriky:     

 najväčšie pohorie J. Ameriky:  

 

9. Utvorte z nasledujúcich pojmov správne dvojice ( štát + oblasť ) 

                                

Argentína                         Brazília a guyanská oblasť 

Surinam         Andská oblasť                     

Kolumbia               Laplatská oblasť 

10. Napíš 3 nerastné suroviny, ktoré sa ťažia v andských štátoch: 
_____________________________ 

 

11. Najrozvinutejší štát Južnej Ameriky, karneval v Rio de Janeiro, futbal, dažďový 

prales, najdlhšia rieka sveta. O čom je reč? 

     a. o Argentíne      b. o Kube   c. o Brazílii  d. o USA 

 

12. Ktorý z nasledujúcich štátov nepatrí do andskej oblasti? 

           a. Chile   b. Kolumbia   c. Brazília  d. Peru 

 

 

13. Laplatské štáty sú tie, ktoré sa rozkladajú okolo rieky Paraná. Nepatrí tam: 

     a. Argentína     b. Paraguaj      c. Venezuela d. Uruguaj 

 

 

14. Cez ktorý štát Južnej Ameriky prechádza rovník? Je to: 



       a. Ekvádor                         b. Brazília                           c. Kolumbia              d.Argentína 

 

 

15. Najpopulárnejším tancom v Brazílii je: 

       a. tango                               b.samba                               c. valčík                   d. polka 

 

 Chémia 9. Ročník 

1.6-5.6.2020 

Úloha 1 V programe Alf máte test na zopakovanie :Prírodné látky a  Tuky, cukry, bielkoviny 

Prihlásenie: zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato (bez hesla)→ výber 

triedy → meno žiaka (bez hesla) /  

Úloha 2: Dokončiť všetky úlohy a tie čo som chcela, aby ste mi poslali , poslať na mail 

jkacinova@azet.sk  

 

Ahojte  moji milí!  

K dnešnému sviatku vám prajem veľa zdravia, šťastia a lásky ! 

Na tento týždeň vám posielam na edupage prezentáciu na zopakovanie – ekosystém 

Vaša úloha:  

1. Napíšte mi, čo sa vám na hodinách páčilo/nepáčilo/ o čom by ste sa chceli dozvedieť viac... 

2. Pošlite mi krátku prezentáciu max 10 slidov na vami vybraný ekosystém. 

 

 

 

Občianska náuka 

Hodnotený pracovný list 

I. Aké meny /ich názov/ majú všetci susedia /štáty/ Slovenskej republiky? 

II. V ktorej banke a o koľko českých korún získam viac, ak budem meniť 100 eur, v banke A 

je kurz 1 € = 25,11 a v banke B 1 € = 25,38? 

III. V ktorej banke a o koľko chorvátskych kún získam viac, ak budem meniť 160 eur, v 

banke A je kurz 1 € = 7,66 a v banke B  1 € = 7,21? 

IV. Koľko eur potrebujem, ak chcem získať 76 000 maďarských forintov a kurz v banke je 

315 forintov za jedno euro? 

Práca na dva týždne, pracovný list poslať na mail gejza.sitkey@gmail.com do 12.6.2020. 

 

 

mailto:jkacinova@azet.sk


  

 

 

 
                      

 
   

 

 

 

 

 


