
9.B    20.4.-24.4.2020  

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

 

 

Gramatika:  

Učebné materiály poslané do skupiny. 

Sloh – Výklad ( učebnica str. 42 až 44 ). 

Napíšte  slohovú prácu ( výklad ), vyberte si z týchto tém: 

1. Prečo je nebo modré? 

2. Šumí v mušli more? 

3. Prečo je v lete teplo a v zime zima? 

4. Ako prišiel grapefruit k svojmu menu. 

Slohové práce pošlite vo Worde vyučujúcej do 30.4.2020 ( rozsah 121 až 150 

plnovýznamových slov, členenie textu/ úvod, jadro a záver ). 

 

 

 

Literatúra: 

Učebné materiály poslané do skupiny. 

Film : Jana Eyrová 

 

 

 

 

Dejepis  

Prezentácie pošlite vyučujúcej do 24.4.2020. 

Učebnica str. 110/111 – Umenie salónov a ulíc. 

Učebnica str. 112/113 – Slovenská kultúra v podmienkach totality. 

Sledujte dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 

 

 

Anglický jazyk 

Domáca úloha 9.B (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 20.4. do 24.4.2020 

 

Opakovanie Lekcie 4 - REVISION 

- učebnica s. 54 – písomne celú stranu vypracovať do zošita. 

- počúvacie cvičenia nájdete na webovej stránke: 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk 

- pracovný zošity strany 40, 41, 42, 43 



- vypracované cvičenia mi pošlete na email alebo messenger do 24.4.  

 email: tanickavrabel@gmail.com 

 
Ruský jazyk 

Domáce úlohy 9. B (T. Vrábelová) 

Týždeň od 20.04. do 24.04.2020 

- opakovanie slovnej zásoby lekcia 5 a 6 – dbať na správnu výslovnosť a písmo. 

- pracovný zošit s. 23/ 4, 5, 6. 

- kto mi neposlal projekt, prosím zaslať na email: tanickavrabel@gmail.com 

-  

 

Chémia  
20.4.-24.4.2020 
Úloha 1 Vypracovať pracovný list pomocou učebnice str.47-49   bude vám slúžiť ako poznámky 

BIELKOVINY = PROTEÍNY 

Bielkoviny sú zlúčeniny ................................,................................., ...................................., 

.................................., .......................................... . 

Základnými stavebnými jednotkami bielkovín sú ........................................................... Sú to 

karboxylové kyseliny, v ktorých je viazaný dusík. Aminokyseliny sú pospájané do dlhých 

reťazcov - bielkoviny sú ............................................................................................................................ . 

Bielkoviny vznikajú v rastlinných aj živočíšnych organizmoch. Rastliny si tvoria všetky 

potrebné bielkoviny z .......................................................................................... . Živočíchy prijímajú 

bielkoviny v potrave a pri trávení ich rozkladajú na ......................................................... . Z nich si 

tvoria vlastné bielkoviny. V bielkovinách sa vyskytuje ............ aminokyselín. Sú medzi nimi aj 

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

aminokyseliny, ktoré si organizmus nevie vytvoriť a musí ich získať z potravy. 

Bielkoviny sú látky nevyhnutné pre život. V živom organizme plnia množstvo funkcií: 

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

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

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

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

Bielkoviny sú veľmi citlivé na ...................................................................... . Pri teplotách okolo 40°C 

dochádza k poškodeniu bielkovín (zrážanie bielkovín). 

Rozdelenie bielkovín podľa pôvodu 

RASTLINNÉ ŽIVOČÍŠNE 
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Bielkovinový charakter majú aj:  

 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
Úloha 2 :  Vyplňte pracovný list  Šifra majstra Leonarda a pošlite mi správne výsledky na mail  
jkacinova@azet.sk , každú prácu ohodnotím    
 
 
 
 
 

Šifra majstra Leonarda 

Leonardo da Vinci bol talianský renesančný architekt, hudobník, vynálezca, 

sochár a maliar. Počas celého života používal zrkadlové písanie, písal svoje 

zápisky tak, že ich bolo možné čítať len s pomocou zrkadla. Možno ho teda 

považovať za zakladateľa šifrovania. Odvtedy však ľudia vymysleli i mnohé iné 

spôsoby šifrovania textu. 

 
 
 
 
 

Bielkoviny sa nazývajú iným slovom 

IKHMXBGR 

 
 
 
 

Úloha 1: Nasledujúce potraviny, ktoré sú zdrojmi bielkovín umiestni do tabuľky , zoraď ich podľa obsahu 

bielkovín (od najväčšieho po najmenší), dešifruj a dozvieš sa zaujímavosť o majstrovi Leonardovi. 

Potraviny: hrach, kuracie stehno, sója, morčacie prsia, kravské mlieko, Parmezán, fazuľa, cícer, bravčové 

plece, slepačie vajce. 

Indícia Potravina Šifra Obsah bielkovín 

v 100g suroviny 

Poradie 

Na mäkko i na tvrdo  T   

Nátierka - humus  K   

Na špagety i na pizzu  X   

Tofu  O   

Biela emulzia  G   
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Ošípaná  B   

Zelené guľôčky  Z   

Mr. Been  M   

Mladá sliepka  T   

V USA na Vianoce  X   

 

Na zoradenie použite online potravinovú databázu (www.pbd-online.sk) a druhú stranu pracovného listu. 
Hľadajte údaje o potravinách v surovom stave. 

Leonardo da Vinci bol ... 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 

Vyučovací predmet : Fyzika                                              Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  9.B, 9.C                                                                      Úlohy na obdobie : 6. 4.-17.4.2020 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Zem ako magnet“, 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.) 

2. Zopakovať a doplniť učivo o magnetoch ,aj so zaujímavými úlohami na precvičenie,  

si môžete na stránke : 

 

 https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne 

Prírodovedné predmety →ZŠ -1.časť → Prírodoveda → IX. Elektrina → Magnety 

 

P.S. Ak budete mať dokončené prezentácie o alternatívnych zdrojoch energie môžete mi ich posielať na 

email : zlatapavlovicova@gmail.com 

http://www.pbd-online.sk/
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 Úloha 2: V nasledujúcej tabuľke sa nachádza obsah základných živín v jednotlivých 

strukovinách, ktoré tvoria významnú zložku vegetariánskej stravy. Použi informácie z tabuľky 

a odpovedz na otázky. 
 

A) Skratka AMK, označuje základnú stavebnú jednotku bielkovín. Ako sa táto stavebná 

jednotka nazýva? 

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

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

B) Koľko gramov šošovice by musel zjesť muž s hmotnosťou 85 kilogramov, aby pokryl 

celodenný príjem 

bielkovín? ? 
..........................................................................................................................................................
.. 

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

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

C) Ktorú z daných strukovín obľubujete? Svoj výber zdôvodnite! 

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

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

...................... 
Úloha 3: Uskutočnite jednoduchý experiment. Z vajca oddeľte 

vaječný bielok a vylejte na rozžeravenú panvicu. Pozorujte 

zmeny, zmeny popíšte (potom to môžete zjesť   ) 

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

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

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

 
 

 
 

Dej ktorý nastal nazývame WXGTMNKTVBT (  ) 
bielkovín. 
 

Ak nastane tento jav, bielkoviny strácajú svoju biologickú funkciu, ale zároveň sa nemení ich 

nutričná hodnota. Tepelne upravené bielkovinu sú pre nás ľahšie stráviteľné. Denne by sme 

mali v strave prijať toľko gramov bielkovín, koľko kilogramov vážime. 



 

Úloha 3: Dešifrujte biologické funkcie bielkovín v našom tele. 
 

LMTOXUGT .............................................................. (kosti, svaly) 

DTMTERMBVDT - ................................ (enzýmy) MKTGLIHKMGT -

........................................................................................................................................................ (he

moglobín) 

HUKTGGT - ................................... (protilátky) KXZNETVGT

 (hormóny) 

 

 
 

Matematika 9.B , 9.C    od 20.4.2020- 24.4.2020 
 
Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať  prezentáciu  s výkladom nového učiva- Objem a 
povrch  gule a jeden pracovný list s príkladmi na precvičenie.Ďalší pracovný list na 
opakovanie učiva základnej školy na prijímacie pohovory.   Ak niekto stratil heslo , alebo 
máte aj iné otázky , napíšte mi na mail  blukacikova@centrum.sk . 
 
 

Biológia- opakovanie – (správne odpovede môžete poslať na môj mail: 

johankafabova@gmail.com) 

 

1. Najstaršie obdobia vývoja Zeme sú: 

a) Prvohory 

b) Druhohory 

c) Prahory a starohory 

d) Prastarohory 

 

2. Podľa uloženia vrstiev hornín a skamenelín sa 

určuje: 

a) pomerný vek horniny 

b) skutočný vek horniny 

c) celkový vek horniny 

d) zloženie horniny 

 

3. Rozhodni o pravdivosti tvrdení: 

a) Šabľozubý tiger sa prvýkrát objavuje v štvrtohorách.                                           A/N 



b) Pôda vznikla počas medziľadových dôb.                         

A/N 

c) Geologická éra v ktorej žijeme sa nazýva treťohory.                                             A/N 

d) Človek rozumný je po latinsky Homo habilis.                                                           A/N 

e) Striedanie ľadových a medziľadových dôb je typické pre štvrtohory             

 

A/N 

 

4. Zem vznikla pred: 

a) 3,6 mld. rokmi 

b) 2,6 mld. rokmi 

c) 4,6 mld. rokmi 

d) 8,6 mld. rokmi 

 

5. Vedúcimi skamenelinami treťohôr sú: 

a) trilobity 

b) numulity 

c) žula 

d) amonity a belemnity 

 

 

GEOGRAFIA 

     

20.4.-24.4.2020 

 

STREDNÁ AMERIKA  

/POZNÁMKY DO ZOŠITA/ 

 

-   väčšina krajín je zameraná na poľnohospodárstvo plantážneho typu, okrem 

Kostariky,  

    v ktorej sa na hospodárstve viacej podieľa priemysel a Panamy, kde sú to služby,  

-   pestuje sa hlavne - cukrová trstina (Kuba, Portoriko),  

                                 - káva (Guatemala, Honduras, Nikaragua, Salvador),  



                                 - banány (Guatemala, Honduras, Kostarika, Panama) - sú  

známe aj 

                                   pod názvom „banánové republiky“, 

-   táto oblasť nie je sebestačná v základných potravinách. 

 

 

-   Panama (Panama) -má jednu z najväčších flotíl sveta (2. najväčšia po Libérii), 

     - „brána sveta“ – najužšie miesto Ameriky, 

     - Panamský prieplav ukončený v r. 1914 – USA ho mala v správe do r. 2000 =  

        výhodná dopravná poloha. 

 

 

-   Kuba (Havana – La Habana) – najväčší ostrov Karibskej oblasti, 

    - je známa výrobou cigár a rumu + pestovaním cukrovej trstina a z nej výroba 

cukru, 

   - je známa tiež diktátorským režimom, ktorý sa tu začal už v roku 1933 Batistutom  

      a pokračuje diktátorským režimom Fidela Castra (socialistická krajina od r. 1959), 

-   na Kube sa nachádza aj veľmi známa americká vojenská základňa Guantánamo. 

 

 

-   Jamajka (Kingston) bola obávaným hniezdom anglických pirátov. 

 

 

-   Haiti (Port-Au-Prince) bola jedna z najbohatších kolónii Francúzska,  

     - ešte stále je tu silne rozšírený tradičný kult VOODOO,  

     - je tu veľký počet ľudí nakazených HIV. 

 

 

-   Bahamy (Nassau) sa preslávili hlavne v cestovnom ruchu svojimi rozprávkovými  

       plážami a mimoriadne liberálnou daňovou politikou, ktorá priťahuje zahraničný 

kapitál. 

 

 

-   Grenada (Saint Georges) sa svojím vývozom muškátového orecha podieľa na 

svetovej  

        produkcii až 25%. 

 

 

-   v Trinidade a Tobagu (Port-of-Spain) sú najväčšie svetové náleziská prírodného  

     Asfaltu,  

    - koná sa tu karneval, ktorý by sa dal prirovnať karnevalu v Riu de Janeiru. 

 

 



Prezentácie sú 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 - heslovite.) 

Prezentácia – Panama 

                        Stredná Amerika/Karibská oblasť/ 

 

 

Pracuj s prezentáciou Panama. Dolňovačku pošli na mail eva.makava@gmail.com 

Pošlite mi  prezentácie! 

 

Panamský prieliv bol postavený v roku................ 

Cesta loďou z New Yorku do San Francisca sa skrátila z 22 500 km na .......... 

km. Cesta zo západu na východ cez Panamský prieplav sa skráti 

o...................km. Počas tejto cesty lode musia prekonať .........  výškový rozdiel. 

Rozšírený prieplav bol otvorený v roku..........    

......... mal dlhé roky kontrolu nad týmto prieplavom, okrem Panamy. 

 

 

VYV  pre 9.A, B, C 

Ahojte decká, zadávam vám úlohu na výtvarku trochu inú. 

Téma: moje meno v rôznych jazykoch 

Technika: ceruzka, čierna fixka 

 A4 výkres si rozdeľte tak, aby vám vznikli tri riadky rovnako od seba vzdialené. 

Použite pravítko. 

Na vrchnú čiaru si napíšte svoje krstné meno. Napíšte si meno krasopisne, 

dostatočne veľké a zvoľte si písmo aké chcete. Z ponuky, ktorú vám posielam si 

vyberiete dva rôzne druhy písma a napíšete si svoje krstné meno na ďalšie dva 

riadky. Použite pri tom svoje estetické cítenie. Dúfam, že ste ho nestratili.  

Prácu máte na dva týždne.  

Príjemné tvorenie. 

 

 

Sumeri 
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Hlaholika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenické písmo 

 

Egyptské obrázkové písmo 



 
 

 

Anglický jazyk - p.uč. Žaková 

Opakovanie 4. lekcie  

 

Úlohy z učebnice: 

str.53/1 Čítanie s porozumením Television (Social studies) 

str.53/2 O ktorých témach je text? Spoj témy s odsekmi? 

Do zošita písomne napíš svoj postoj k pozeraniu TV pod názvom „MY ATTITUDE TO 

WATCHING TELEVISION“ (Porovnaj pozeranie Tv cez týždeň a cez víkend,....ak nepozeráš 

TV, daj dôvody prečo a napíš kde a aké programy, filmy pozeráš...., aký je najlepší / najhorší 

program... ) - rozsah 10 viet. 



V rámci spätnej väzby mi odfoť zo zošita túto tvoju prácu a pošli na 

martinazakova.m@gmail.com 

Úlohy z pracovného zošita: 

Progress check: 

str. 42/1 označ správne a nesprávne otázky, nesprávne oprav 

str. 42/2 napíš otázky  

str. 42/3 doplň inzerát 

str. 42/4 doplň profesie 

str. 43/5 doplň požiadavky 

Úloha v programe ALF – spätná väzba pre učiteľa 

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

1. Úloha pod názvom PROJECT 5 UNIT 4 Using the Media (opakovanie) 

2. Úloha pod názvom PROJECT 5 UNIT 4 question forms (opakovanie) 

 

 
SAMOŠTÚDIUM  
 
Predmet: Nemecký jazyk  
Trieda:  9.B, 9.C 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
 
  Obdobie: 20.4.2020 – 24.4.2020 

 
Ahojte, decká,  

verím, že sa máte dobre a ste zdraví  Opäť som pre Vás pripravila  niečo z gramatiky a k tomu cvičenia. 

Pozrite si to, ak niečo nepochopíte, napíšte si otázky a ja Vám ich osobne zodpoviem na online hodine. 

Predpokladám, že v piatok 24.4. okolo 12.00 – 13.00 h. sa s Vami spojím prostredníctvom ZOOMu. Prosím 

Vás, ak by sa Vám dalo, pošlite mi opäť fotky vypracovaných materiálov buď do skupiny alebo na 

mikulova.annamarie@gmail.com, aby som si mohla poznačiť, ako Vám to ide a kto spolupracuje.  

Ďakujem a prajem Vám krásny týždeň. Annamarie 

Mikulová  

 
MODUL  5/ LEKTION 1  Ľudské telo, Choroby / Körperteile, Krankheiten  

1. Pokračujte v osvojovaní slovnej zásoby k tejto téme – z materiálu, ktorý som Vám ponúkla. 

2. Poznámky do zošita  Imperatív – Rozkazovací spôsob v nemčine  

Rozkazovací spôsob v nemčine (imperatív) používame pri rozkazoch, pri požiadavkách, 

radách alebo pokynoch. Imperatív môžeme tvoriť len pri osobách: 

mailto:martinazakova.m@gmail.com
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 2.osobe j .č.   – du (ty) 

 1.osobe m. č. – wir (my) 

 2.osobe m. č. – ihr (vy – viacerí) 

 3.osobe m. č. – Sie (Vy – vykanie) 

z. B. /napr. 

machen – robiť 

Du machst (e)   mache!  – rob!    Vyčiarknem osobu aj 

koncovku! 

Wir machen  machen wir! - robme!  Nič nevyčiarknem, iba 

prehodím! 

Ihr macht  macht!  -robte (všetci)!  Vyčiarknem osobu! 

Sie machen  machen Sie! - robte (vykanie)! Nič nevyčiarknem, iba 

prehodím! 

 

Imperatív pre 2.osobu j. č. “du” tvoríme tak, že vynecháme osobné zámeno “du” a 

koncovku -st, ostane tak iba koreň slovesa. 

K slovesám, ktorých kmeň končí na -t,-d, -ig, -er alebo -el, pridávame v 2.osobe j.č. koncovku 

-e. 

Príklady: 

du kommst → Komm! du gehst → Geh!   du wartest → Warte!     du anwortest 

→ Antowerte! 

 Pri silných slovesách, ktoré sa nepravidelne časujú ako napr. nehmen, geben, ostáva 

kmeňová hláska zmenená. 

du gibst → Gib!   du nimmst → Nimm! 

 Pri slovesách s prehláskou v 2. osobe j.č. prehláska v imperatíve vypadáva (namiesto “ä” je v 

imperatíve “a”. 

du schläfst → Schlaf!  du fährst → Fahr! 

Imperatív pre 2.osobu m.č. “ihr” tvoríme tak, že vynecháme osobné zámeno “ihr”. Sloveso 

ostáva nezmenené vyčasované. 

ihr kommt → Kommt!  ihr geht→ Geht! 

Poznámka: Pri silných slovesách, ktoré majú zmenenú kmeňovú hlásku v 2. a 3. osobe j.č. (du, 

er, sie, es), pri 2.osobe m.č. (ihr) nedochádza k zmene hlásky!! 

ihr gebt → Gebt!  ihr nehmt → Nehmt! 

 

V 1.osobe m.č. “wir” tvoríme rozkazovací spôsob tak, že zmeníme slovosled. 

wir gehen → Gehen wir! wir kommen → Kommen wir! 

wir geben → Geben wir! wir nehmen → Nehmen wir! 

 

Rozkazovací spôsob v 3.osobe m.č. – vykanie “Sie” tvoríme tiež obrátením slovosledu. 

Sie bringen → Bringen Sie! Sie erklären → Erklären Sie! Sie geben → Geben Sie! 

 

NEPRAVIDELNÉ TVARY IMPERATÍVU 

V nemeckej gramatike majú slovesá sein, haben a werden nepravidelné tvary aj v imperatíve: 

 



sein –    byť    haben –   mať    

du → Sei!  Buď!    du → Hab!  Maj!   

ihr → Seid!  Buďte!   ihr → Habt!  Majte! 

wir → Seien wir!  Buďme!  wir → Haben wir!  Majme! 

Sie → Seien Sie!  Buďte Vyk.!  Sie → Haben Sie!  Majte Vyk.! 

 

werden –    stať sa 

du → Werde!   Staň sa! 

ihr → Werdet!   Staňte sa! 

wir → Werden wir!  Staňme sa! 

Sie → Werden Sie!  Staňte sa Vyk.! 

 

3. Übungen  - Cvičenia 

Ergänze die Tabelle 

Verb – Infinitiv  du ihr Sie 

Trinken    

Schlafen    

Bleiben    

Anrufen    

Nehmen    

Essen    

Sein    

kaufen    

kommen    

gehen    

schreiben    

geben    

Lesen    

Hören     

Finden     

Fahren     

Laufen     

Arbeiten     

Holen     

Lernen     

 

4. Prezentácia – vysvetlenie učiva Imperativ – Rozkazovací spôsob (nájdete ju na edupage v 

správe. 

 

5. Konrola cvičení z minulého obdobia 

1/ Was tut dir weh? Čo Ťa bolí? 

Halsschmerzen der Hals Kopfschmerzen  der Kopf 

Bauchschmerzen der Bauch Grippe   der Hals, die Beine, der Kopf, … 

Husten  der Hals Fieber   alles 

2/ Was passt zusammen? Čo patrí k sebe? 
1 c 

2 F,d 



1-Mir tut der  Kopf weh.   a/ Ich kann nicht schreiben. 

2-Markus tut der Hals weh.   b/ Sie sollen Kamillentee 

trinken. 

3-Mein Fuβ tut weh.    c/ Ich kann nicht lernen. 

4-Sabine hat Ohrenschmerzen.  d/ Er kann nicht essen. 

5-Meine Hand tut weh.   e/ Sie kann nicht lesen. 

6-Eva tun die Augen weh.   f/ Er kann nicht singen. 

7-Die Kinder haben Bauchschmerzen. g/ Ich kann nicht Fuβball spielen. 

3/ Ergänze. Doplň. (dem, der, den, ihm, ihn, ihnen) 

1-Wie geht es dem Professor?  Ihm  geht es gut. 

2- Wie geht es den  Kindern?  Ihnen geht es schlecht. 

3- Wie geht es der Oma?   Ihr geht es nicht so gut. 

4- Wie geht es der  Mathelehrerin?  Ihr geht es ganz gut. 

5- Wie geht es den  Zwillingen?  Ihnen  geht es prima. 

 

 

 

TECHNIKA     9.B , 9.C    od 20.4.2020- 24.4.2020 

 

Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať  prezentáciu  na tému : Spotreba 

elektrickej energie v domácnosti a jej úspora. Okrem toho si pozrite 

a vypracujte aj pracovný list, ktorý je tiež na stránke „bezkriedy“ . 

 

Občianska náuka 

Téma Banky a sporiteľne str. 40-42 

Práca s učebnicou, za pomlčkou doplniť do zošita 

Tri úlohy centrálnej – Národnej banky Slovenska –  

Tri operácie obchodných bánk –  

Úloha Slovenskej sporiteľne –  

Porozmýšľať nad úlohami a námetmi str. 42 /2., práca s kurzovým lístkom Banky 1 a Banky 2 
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http://www.bezkriedy.sk/

