
Samoštúdium 9.B 

18.5.-22.5.2020 

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 9. B (T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 18.5. do 22.5.2020 

 

Ahojte, 

Ďakujem všetkým, ktorí ste si vypracovali test v programe Alf. Kto si ho ešte 
nevypracoval, tak je najvyšší čas. 

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

Zadanie: V meste. Sankt Peterburg. 

 

Domáca úloha – vypracujete kvíz a pošlete mi ho vypracovaný na email do 
konca tohto týždňa! 

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 

 

LEKCIA 7 U lekára 

 učebnica s. 39, 40 – prečítajte si text a vypíšte si slovnú zásobu. 
 slovnú zásobu sa naučte! 
 na edupage vám pošlem doplnkový materiál – Moje telo  

 

 

Anglický jazyk 

Domáca úloha 9.BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 18.5. do 22.5.2020 

 

Minulý týždeň ste mali vypracovať test v programe Alf. Ďakujem tým, ktorí si to 
poctivo spravili. Takto vidíme čo vieme a v čom naopak treba pridať. Tento 
týždeň vám opäť dávam domácu úlohu z piatej lekcie 5 A a 5 B. Prosím vás 
o vypracovanie! 

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

Názov: Project 5_U 5_test 5A, 5B 

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

 email: tanickavrabel@gmail.com 

 

mailto:tanickavrabel@gmail.com


 

ŽIVÉ (BIOTICKÉ FAKTORY) ZLOŽKY PROSTREDIA 

= organizmy: baktérie, huby, rastliny, živočíchy 

jedinec   populácia         spoločenstvo organizmov (biocenóza)       ekosystém 

Populácia= skupina jedincov rovnakého druhu žijúcich v spoločnom priestore v určitom čase. 

Základnou ekologickou jednotkou populácie je jedinec. 

Rast populácie sa znázorňuje rastovou krivkou. Populácia rastie keď počet nových jedincov prevláda 

nad uhynutými a všetky majú dostatok potravy a priestoru. Hustota populácie je počet jedincov 

žijúcich na jednotke plochy priestoru.  Veková štruktúra – všetky vekové stupne: mladé, dospelé, 

staré jedince. 

Vzťahy  

1. Vnútorné = vzťahy medzi jedincami v jednej populácii (vzájomná ochrana, vytláčanie) 

2. Vonkajšie = vzťahy medzi rozličnými populáciami (podpora alebo obmedzovanie): 

a) Konkurencia = súperenie o životné podmienky medzi populáciami. 

b) Predácia = predátor (lovec) - korisť 

c) Parazitizmus = parazit - hostiteľ 

d) Symbióza = spolužitie organizmov s obojstrannými výhodami. 

Pracovný list mi prosím pošlite  na môj mail johankafabova@gmail.com  do 24.5. 2020 

ďakujem 
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Geografia 

 

18.5.-22.5.2020 

 

Dňa 22.5.2020 o 10°°  hodine budeme mať hodinu   - videokonferenciu  cez aplikáciu 

ZOOM.. ID videokonferencie je 260-587-8834  ,  bez hesla. 

 

Prezentácie sú na portáli ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: 

zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla)                         

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

Pošlite mi  prezentácie, ktoré mate zadané! Zároveň aj pracovné listy Panama, 

Laplatské štáty, Brazília, Peru. 

 

Prezentácia Peru – je to moja prezentácia z cesty po poznávaní Peru. Chcem  vám  

ukázať krasy prírody a priblížiť kultúru a život obyvateľov Peru. Nájdete v nej aj 

správne odpovede na otázky, ktoré ste si mali vyhľadať o Peru. 
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Vyučovací predmet : Fyzika                Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  9.B, 9.C                                        Úlohy na obdobie : 18.5 – 22.5.2020 

 

 Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Vznik a využitie 

striedavého elektrického prúdu“ 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 

 

1. Vyriešte úlohy z učebnice Fyzika pre 9.ročník základnej školy str.93/1, 2, 

3, 4 

  Vyriešené úlohy 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 !!! 

 

 

Chémia 9. Ročník 

18.5.-22.5.2020 

Úloha 1 : V priebehu 3. dní sleduj  a zapíš si, čo zješ a vypiješ. Vyhodnoť svoj 

jedálny lístok z hľadiska dostatočného prísunu vitamínov.   Svoje zistenia zapíš 

do tabuľky. Na každý deň si sprav novú tabuľku.   

Úloha 2: Navrhni,  ktoré vitamíny by si mal viac zaradiť do svojho  jedálnička 

ako prevenciu pred ochorením COVID 19 

1. deň (2.,3.) Jedlá a nápoje počas dňa Prijaté vitamíny 

Raňajky   

Desiata   
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Obed   

Olovrant   

Večera   

 

Vyhodnotenie: 

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

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

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

Vitamíny a potraviny, ktoré ich obsahujú  odporúčané ako prevencia pred 

ochorením COVID 19. 

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

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

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

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

Tento týždeň online hodina nebude. 

 

VYV pre 9.ročník 

Ahojte moji milí, všetkých vás pozdravujem a mám pre vás pripravenú úlohu 

na najbližšie dva týždne. Kedysi dávno som čítala krásnu knihu o 15 ročnom 

dievčatku, ktoré v lete bolo na prázdninách pri mori a skákala zo skaly. Pri 

skoku narazila hlavou na kameň vo vode. Ochrnula od hlavy po päty. Je to 

veľmi silný príbeh a hlavne inšpirujúci. To dievča napriek ochrnutiu to nevzdalo 

a robilo neuveriteľné veci. Jednou z tých úžasných vecí, ktoré robilo bolo, že 

nádherne maľovalo. Keďže nehýbala rukami ani nohami, maľovala ústami. 

Vašou úlohou bude vyskúšať si maľovať ústami, alebo nohou. Môžete vyskúšať 

obidve alternatívy. Pokojne si načrtnite najprv ceruzkou a dokončite štetcom. 

Chcela by som, aby ste sa zabavili pri maľovaní, ale aj aby ste si uvedomili, aké 

je vzácne, že ste zdraví.  



Kresliť budete na formát A4, vodovými farbami. Štetec si chytíte do úst 

(nezabudnite si ho najprv umyť), alebo medzi prsty na nohe. Môžete si rukou 

vymývať štetec a naberať farbu, ale maľujte ústami, nohou. 

Téma – krajina s domami, zeleňou, stromami..........pokúste sa tú krajinku 

vybudovať sami. 

Držím palce pri maľovaní. Užite si to. 

Pošlite mi všetky vaše práce na môj mail. Ďakujem. 

Prácu máte na dva týždne. 

 

SAMOŠTÚDIUM 

Predmet: Nemecký jazyk 

Trieda:  9.B, 9.C 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie: 18.5. – 22.5. 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 M. 
 
Modul 5/ Lekcia 2 Gesund leben Zdravo žiť 
 

1. Práca s učebnicou 
s. 68 cv. 21– čítanie s porozumením. 
Prosím prečítajte a preložte  si text, pracujte so slovníkom – môže byť aj on-line napr. 
www.slovnik.sk,   -odpovedzte na otázky písomne  celou vetou: 
 
2. Pracovný list/Arbeitsblatt 
1. Gesund essen – die neue Diät für alle! 

 
A) Kinder, ab heute gibt es keine Pommes frites mehr, sondern nur Gemüse und Salat! 

Ihr dürft keine Pommes mehr essen! Ihr müsst  Gemüse und Salat essen. 
B) Kinder, ab heute gibt es keine Hamburger mehr, sondern Fisch! 

____________________________________________________________________ 
C) Kinder, ab heute gibt es keine Cola mehr, sondern Milch! 

____________________________________________________________________ 
D) Kinder, ab heute gibt es keine Schokolade mehr, sondern Joghurt! 

____________________________________________________________________ 
E) Kinder, ab heute gibt es keine Pizza, sondern Reis und Gemüse !  

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
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____________________________________________________________________ 
 

2. Was musst du während der Pandemie tun?/Čo musíš počas pandémie robiť? (5 
Sätze) 
Was darfst du während nicht tun?/Čo nesmieš počas pandémie  robiť? (5 Sätze) 
 

3. Verbote. Zákazy. 
A) Ist das Rauchen hier verboten? Ja, hier darf man nicht rauchen. 
B) Ist Eis essen hier verboten? 

 ____________________________________________ 
C) Ist das Spielen hier verboten?

 ____________________________________________ 
D) Ist das Radfahren hier verboten?

 ____________________________________________ 
E) Ist das Autofahren hier verboten?

 ____________________________________________ 
F) Ist das Parken hier verboten?

 ____________________________________________ 
 

4. Warum? Prečo?   Weil…Pretože…    Verbinde Sätze mit weil.    Spoj vety so spojkou 
weil. 
A) Warum isst du keine  Süßigkeiten?    a/ Ich habe keinen Hunger. 
B) Warum trinkst du Kamillentee?   b/ Ich bin mude. 
C) Warum isst du so wenig?    c/Sie sind ungesund. 
D) Warum gehst du abends nicht weg?  d/ Ich habe Bauchschmerzen. 
E) Warum gehst du so früh schlafen?   e/Radfahren ist gesund. 
F) Warum bleibst du bis 23.00 Uhr auf?  f/ Ich will den Krimi sehen. 
G) Warum fährst du immer Rad?   g/ Meine Eltern wollen es nicht. 
z.B. /napr.  Ich esse keine Süßigkeiten, weil sie ungesund sind.  
 
 
 

 

Samoštúdium – anglický jazyk  18.5.-22.5.2020 

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. 



ZO STARÝCH ÚLOH (týždeň 20.-24.4.) pripomínam 

POVINNÚ ÚLOHU – úvaha k téme Médiá pod názvom: 

„MY  ATTITUDE TO WATCHING TV“ (Môj postoj 

k pozeraniu televízie) 

Odovzdali ju len 4 žiaci, poprosím ostatných dodatočne 

poslať.  

Na str. 53 v učebnici máte text, môžete vytvoriť niečo 

podobné, rozsah len 10 viet. Ďakujem. 
 

Úlohy z učebnice  – PROSÍM poslať foto na mail martinazakova.m@gmail.com 

str. 60/1 nakresli myšlienkovú mapu a doplň k čiaram ďalšie slová 

str. 60/2 pospájaj s obrázkami 

str. 60/3 prečítaj dialóg, vysvetli 3 slová výkladovou formou (vetou):  

fast train = 

return ticket = 

platform = 

Úlohy z pracovného zošita – PROSÍM poslať foto na mail 
martinazakova.m@gmail.com 

str. 48/1 doplň dialógy 

str. 49/2 pospájaj s obrázkami 

Úloha – projekt  - PROSÍM poslať foto na mail martinazakova.m@gmail.com 

Work on a project on the topic „Money“. Make a project about how people spend their 

money. 
V rámci témy „Money“ vypracuj projekt. V projekte napíš o to, ako ľudia míňajú peniaze. 

Súčasťou projektu je prieskum (pýtaj sa súrodencov, rodičov, starých rodičov, uja, tety, 

bratranca, sesternice, priateľov – osobne, po telefóne...) 

Projekt vypracuj na čistý papier / vo Worde. Pridaj obrázky (z internetu...), prípadne graf. 

Rozsah projektu 12-15 viet. V projekte ako povinné spomeň: 

1. What things do people buy in a typical week? 

2. Where and when do they go shopping? 

3. What things are they saving up for? 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

 

 

Gramatika:  

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané žiakom. 
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Literatúra: 

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané žiakom. 

Film: Dieťa z kontajnera ( dráma, Veľká Británia ). 

 

 

 

 

Dejepis  

Opakovanie tematických celkov Druhá svetová vojna,  Svet po druhej 

svetovej vojne. 

Učebné materiály poslané žiakom. 

Dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 

 

 

Občianska náuka 

Štátny rozpočet – redukcia učiva Učebnica str. 61-63 

Ako rodinný rozpočet aj štátny rozpočet má dve strany –  

Čo tvorí príjmy štátneho rozpočtu –  

Ktoré sú základné položky výdavkov štátneho rozpočtu – 
 


