
9.B    - samoštúdium 

11.5. – 15.5.2020   

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 9. B (T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

Ahojte, keďže som od vás opäť všetko nedostala, tak vás žiadam o zaslanie 

vypracovaných úloh. Do 15.5. mi každý z vás na email pošle nasledujúce 

vypracované úlohy. Všetky úlohy spolu v jednom emaile mi pošlite ako vaše 

portfólio k hodnoteniu. Potrebujem od vás spätnú väzbu! Email: 

tanickavrabel@gmail.com 

Portfólio bude obsahovať:  

       1. prezentácia o meste Petrohrad 

       2. cvičenia z pracovného zošita s. 21 a s. 24 

       3. prepis textu – učebnica s. 38  Четыре названия гoрoда (časť A a aj časť 

B) a to  čitateľne písanou azbukou do zošita alebo papier. 

Tí čo mi prezentáciu poslali, tak pošlú iba bod 2. a 3. všetko spolu v jednom 

dokumente vo Worde (vložíte fotky do Wordu ako keď vkladáte obrázok)  

 

Za domácu úlohu si všetci vypracujte Alfa: 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Zadanie: V meste. Sankt Peterburg. 



Anglický jazyk 

Domáca úloha 9.BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

Ahojte, ďakujem tým, ktorí mi poslali, alebo pravidelne posielajú vypracované 

zadania. Keďže je stále dosť tých čo mi neposlali nič, dávam vám tento týždeň 

na dobehnutie zameškaného. Naozaj by som bola rada keby sa mi ozvete 

a pošlete mi spätnú väzbu čo najskôr!!!!  

Zároveň si prosím vypracujete domácu úlohu na opakovanie na Alf, aby som 

zistila ako vám to ide.  

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Názov: Opakovanie anglického jazyka pre 9. ročník 

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

kontaktovať!  

 email: tanickavrabel@gmail.com 

 

Matematika 9.B     od 11.5.2020 - 14.5.2020 

 

Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať pracovný list  a test na opakovanie 

učiva základnej školy.   Ak niekto stratil heslo , alebo máte aj iné otázky , 

napíšte mi na mail  blukacikova@centrum.sk .  Pracovný list vypracujte do 

zošita odfoťte a pošlite mi na mail, prípadne na Messenger,  na „bezkriedy“ 

ONLINE hodina matematiky 13.5. 2020 o 12 hodine na ZOOM  

ID  540 398 3598  ,  bez hesla.  

 

mailto:tanickavrabel@gmail.com
http://www.bezkriedy.sk/


Vyučovací predmet : Fyzika                                              Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  9.B, 9.C                                                                      Úlohy na obdobie : 11.5 – 15.5.2020 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Elektromagnetická indukcia“ je pre žiakov  

9. B a .9.C  uverejnená  na  portáli  ALF: 

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

              →  meno žiaka (bez hesla) 

 Informácie uvedené v prezentácii  si prečítajte a môžete si ich prepísať ako poznámky 

do zošita 

 V závere prezentácie sú otázky . Odpovede nájdete v prezentácií, ak budete pozorne 

čítať text !!! Odpoveď na poslednú otázku hľadajte na internete . 

 

2. Vyriešte úlohy z učebnice Fyzika pre 9.ročník základnej školy str.76/1.,2., a str. 80/3. 

      Vyriešené úlohy (aj tú z prezentácie) zdokumentujte a pošlite  

   na email : zlatapavlovicova@gmail.com 

P.S.  Posielajte zdokumentované riešenia aj v prípade, že niektoré budú nesprávne. Dôležitá je vaša 

snaha pracovať !!! 

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

Gramatika:  

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané žiakom. 

Literatúra: 

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané žiakom. 

Filmy: Bedári, Chrám Matky Božej v Paríži. 

Dejepis  

Opakovanie tematických celkov Druhá svetová vojna,  Svet po druhej svetovej 

vojne. 

Učebnica str. 124 – 125  / Vstup Slovenska do EÚ a NATO 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


Sledujte dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 

CHÉMIA 

11.5 - 15.5.2020 

Úloha 1:  Vyhľadajte základné informácie o vybraných vitamínoch. Môžete použiť rôzne 
zdroje( internet, knihy,  časopisy a i.). Vypracovanú úlohu (odfotenú zo zošita)mi pošlite na 
mail: jkacinova@azet.sk 

VITAMÍN D 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

VITAMÍN K 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

VITAMÍN E 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

 

Úloha 2:  Poznámky do zošita: ZDRAVÁ VÝŽIVA 

mailto:jkacinova@azet.sk


Najdôležitejšie zložky potravy sú: tuky, cukry, bielkoviny . Spoločne sa označujú ako živiny. 
Potrava človeka by sa mala skladať z: 10 - 15% bielkovín, 30% tukov a 50-60% cukrov. 
Nevyhnutnou zložkou potravy – voda. Človek potrebuje prijať denne asi 2,5-3l vody. Medzi 
ďalšie významné zložky patria minerálne látky (železo, vápnik, fosfor) a vitamíny. 

K zdravej výžive vám pridávam aj pracovný list (vypracovaný mi ho pošlite do 15.5.2020) 

Faraónova pyramída zdravia 

 

Dopíš, čo sa nachádza na jednotlivých poschodiach potravinovej pyramídy. (pomôž si 
učebnicou) 

 

eden z najznámejších faraónov bol Tutanchamon. Tento muž bol podľa vedcov nižšieho vzrastu. 
Meral okolo 165 centimetrov a jeho hmotnosť sa mohla pohybovať okolo 60 kilogramov. Mal 
ženské prsia a do jeho smrti mohla prehovoriť gangréna po zlomenine nohy a aj malária. To všetko 
vedci vyčítali z múmie starej viac ako 3 300 rokov. Aj keď je dnes Tutanchamon najznámejším 
vládcom starovekého Egypta, v hierarchii jeho predchodcov a nástupcov bol jeden z najmenej 
významných. Na trón nastúpil ako deväťročné dieťa a umrel o desať rokov neskôr. BMI index 
žiadny z faraónov isto nepoznal. BMI je skratka výrazu Body Mass Index a v preklade znamená 
Index telesnej hmotnosti. Patrí medzi najviac využívané metódy merania obezity. 

Vypočítajte hodnotu BMI indexu faraóna Tutanchamona podľa dole 
uvedeného vzorca a pomocou tabuľky zisti, či faraón trpel obezitou. 

 

 

BMI MENEJ AKO 18,5 PODVÁHA 

BMI 18,5-24,99 ZDRAVÁ VÁHA 

BMI 25 – 29,99 NADVÁHA 

BMI 30 A VIAC OBEZITA 

 

ODPOVEĎ:  

 

ODPOVEĎ: 
...................................................................................................................................... 
 

Predstavte si, že faraón by bol fanúšikom rýchleho občerstvenia. K 

dispozícii máte tabuľku nutričných hodnôt jedál a nápojov, ktoré ponúkajú 

v najpopulárnejšom fastfoode. Dokážete mu navrhnúť jedálniček na celý 

deň tak aby neprekročil 2000 kcal za deň. Nezabudnite na to, že musí i 

piť . 



ZDROJ: http://aktuality.fitexpres.sk/nutricne-hodnoty-potravin/nutricne-hodnoty-

hotovych-jedal-mcdonald-s.html 

https://www.mcdonalds.sk/nutricna-kalkulacka/ 

Raňajky: ......................................................................................................................... 

Desiata : ........................................................................................................................ 

Obed: ............................................................................................................................. 

Olovrant: ....................................................................................................................... 

Večera: .......................................................................................................................... 

Úloha 3:  Do konca mája poslať PWP prezentáciu na tému, ktorú ste si vybrali v škole (kto 
nevie tému nech mi napíše). Prezentácia má mať minimálne 7 slidov (neráta sa úvod a záver) 

Prosím všetkých, ktorí mi ešte neposlali vypracované úlohy k témam cukry, tuky, 
bielkoviny a vitamíny (prvú časť) nech tak urobia do konca týždňa. 

 

Geografia  

Pracovný list pošli na mail eva.makava@gmail.com 

Pošlite mi  prezentácie, ktoré mate zadané!  

Zároveň mi pošlite predchádzajúce pracovné listy./ Panama, Laplatské štáty, Brazília/ 

Ďakujem 

Maková 

 

Peru 

Troma vetami charakterizuj pojem typický pre Peru. 

Arequipa- 

 

Guano- 

 

Cusco- 

http://aktuality.fitexpres.sk/nutricne-hodnoty-potravin/nutricne-hodnoty-hotovych-jedal-mcdonald-s.html
http://aktuality.fitexpres.sk/nutricne-hodnoty-potravin/nutricne-hodnoty-hotovych-jedal-mcdonald-s.html
https://www.mcdonalds.sk/nutricna-kalkulacka/
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Machu Picchu- 

 

Urubamba- 

 

Paracas- 

 

BIOLÓGIA 

 

DÔSLEDKY ZNEČISŤOVANIA VZDUCHU, VODY A PÔDY 

1/ Ovzdušie 
 Smog = zmes hmly, prachu a spalných plynov 
 Kyslý dážď – vzájomné pôsobenie síry a dusíka s vodnou parou 
 Skleníkový efekt – vplyvom CO2, metánu, .... sa prehrieva planéta 
 Porušená ozónová vrstva  

2/ Voda 
 Priemysel 
 Poľnohospodárstvo 
 Doprava 
 Ľudské sídla 

Eutrofizácia = nadmerné obohacovanie živinami z biologicky rozložiteľných 

organických látok → premnoženie rias a siníc → prudké zníženie obsahu kyslíka 

3/ Pôda 
 Ťažké kovy: Pb, As, Ni 
 Organické látky: uhľovodíky 
 Kyslý dážď – vyplavuje z pôdy Ca, Mg, K 

 
Zopakujme si! 

(správne odpovede mi prosím pošlite na môj mail johankafabova@gmail.com  ďakujem!) 

 

 

 

 

1. Vyberte neživé zložky prostredia. 
a. svetlo 

b. potrava 

c. voda 

d. minerály 

e. pôda 

mailto:johankafabova@gmail.com


f. parazitizmus 
 
 

2. Zložky slnečnej energie sú...? 
a. UV žiarenie 

b. UW žiarenie 
c. interferenčné žiarenie 
d. infračervené žiarenie 

e. neviditeľné svetlo 
f. viditeľné svetlo 
 
 

3. Čo sa podieľa na tvorbe pôdy? 
a. organizmy 

b. horniny 

c.  voda 
d. vzduch 
e. fotosyntéz 
f.  dýchanie 
  
4. Znečistenie vody organickými látkami vedie k...? 
a. premnoženiu siníc 

b. vyčisteniu vody 

c. nárastu počtu rýb 

d. k eutrofizácii vody 

 

 

 

  
5. Zložky vzduchu významné pre živé organizmy sú? 
a. hélium 

b. kyslík 
c. oxid siričitý 

d. oxid uhličitý 
e. fosfor 
f. dusík 

 
6.  Ktoré odvetvia činnosti človeka najviac znečisťujú zložky prostredia? 

a. Poľnohospodárstvo 

b.  kyslé dažde 

c. priemysel 

d. skleníkový efekt 
e. doprava 
f. ozónová diera 
g. ľudské sídla 

 
7. Organizmy podľa nároku na svetlo delíme na: 

a. temnomilné 

b. nočné 
c. svetlomilné 

d. denné 
tieňomilné 



Samoštúdium – anglický jazyk  11.5.-15.5.2020 

Milí deviataci, chválim všetkých tých, ktorí pracujú 

a postupujú podľa zadaní. Zároveň 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! 

Následne dostanete spätné hodnotenie na mail. 

 

Úlohy z učebnice  – PROSÍM poslať foto na mail 
Minulý týždeň sme precvičovali trpný rod v prítomnom čase, dnes si precvičíme a tak 

zopakujeme ôsmacke učivo aj v iných časoch a modálne slovesá v trpnom rode (riadime sa 

vzorovými vetami z teórie z minulého týždňa, prípadne gramatikou v PZ, str.71-72) 

str. 58/1a, 1b Prečítaj si text: UNUSUAL HOTELS (Nezvyčajné hotely). Zisti, ktorý hotel nie 

je na obrázku. (v texte je 5 hotelov, ale len 4 obrázky) 

str. 59/2 Doplň chýbajúce údaje v tabuľke 

str. 59/3 Ktorý hotel priradíš k opisu?   

 

 

Úlohy z pracovného zošita – PROSÍM poslať foto na mail 

str. 45/4 Doplň dialógy správnou formou slovesa (striedame minulý, predprítomný, budúci 

čas) 

str. 45/5 Napíš vety v trpnom rode v správnom čase (prítomný, budúci, predprítomný čas) 

str. 45/6 Zmeň vety z činného rodu na trpný rod (prítomný, predprítomný, budúci, minulý čas) 

str. 47/5 Doplň vety správnou formou slovesa (modálne slovesá MUST, CAN)  

 

mail na zasielanie úloh: martinazakova.m@gmail.com 

 

Občianska náuka 

 

Projekt Osobné financie – zdroj učebnica str. 56-58, životné skúsenosti 

– tri základné otázky v súvislosti s osobnými financiami, 

– aké sú možnosti príjmov do osobného rozpočtu stredoškoláka, 

– ktoré sú najčastejšie položky výdavkov osobného rozpočtu /nie sú to výdavky, ktoré sa 

týkajú chodu celej rodiny/, 

– podobne ako v rodinnom rozpočte čo je dôležité vo vzťahu príjmov a výdavkov aj pri 

osobných financiách a osobnom rozpočte. 

Vypracovanie projektu do konca mája, odfotiť a poslať na mail gejza.sitkey@gmail.com 

 

 

mailto:martinazakova.m@gmail.com


SAMOŠTÚDIUM 

Predmet: Nemecký jazyk 
Trieda:  9.B, 9.C 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie: 11.5. – 15.5. 2020 

 
Milí moji nemčinári,  
 
s niektorými sme sa dlhšie nevideli, tak sa na Vás teším v piatok a želám Vám dovtedy  krásny týždeň. Tí, 

ktorí mi neposlali odfotené vypracované úlohy, urobte tak na mikulova.annamarie@gmail.com  
Annamarie Mikulová. 

 

Modul 5/ Lekcia 2 Gesund leben Udravo žiť 

 
1. Opakovanie -  slovná zásoba  - z materiálov – jedlo a pitie 

 
2. Práca s učebnicou 

 
s. 66– čítanie s porozumením. 

 
Prosím prečítajte a preložte  si text, pracujte so slovníkom – môže byť aj on-line napr. 
www.slovnik.sk, 
-vypíšte všetky slovesá a napíšte si k nim preklad, 
-odpovedzte na otázky celou vetou: 

 
1. Wie viele Portionen gibt es im Rezept? 
2. Braucht man auch Schnittlauch und Salz? 
3. Muss man Ol in  der Pfanne erhitzen? 
4. Was meinst du, schmeckt  Bauernjause gut? 

 
s. 67 cv. 16  
– spojte, ktoré možnosti by mohli patriť k sebe, možností je viac, napíšte si ich do zošita. 
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