
 

 

Geografia – upozornenie!! 

 

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 – Kanada 

                        USA 

 

USA – pracovný list     - kto má prezentáciu o USA pošlite na mail eva.makova@gmail.com  

 

1. Doplň do viet chýbajúce slová: 

o USA sú hospodársky ............................... štátom sveta. 

o Počtom obyvateľov i rozlohou sú na ...... /číslo/ mieste na svete. 

o V živočíšnej výrobe USA prevláda chov ............................... a ......................... . 

 

2. Zakrúžkuj 3 poľnohospodárske pásma zastúpené v USA : 

pšeničné            kukuričné            sójové                citrusové         bavlníkové           zemiakové 

 

3. V slovách nájdi zašifrované nerastné suroviny , ktoré ťaží USA a priraď ich k oblasti: 

APOR  ................. 

IEČERN   LIEHU ..................... 

ARNÉFBE    OVYK ...................... 

Aljaška, Mexický záliv 

Appalače  

Kordillery 

 

4. Z dvojice slov vyber správnu odpoveď a zakrúžkuj ju: 

Rozmiestnenie obyvateľov USA je veľmi rovnomerné / nerovnomerné. 

Počet štátov USA je 50 / 60. 

Hlavným mestom USA je Washington / New York. 

 

5. Doplň do hrebeňovky geografické názvy / použi atlas str. 73 a 79/: 

1. jazero na hraniciach s Kanadou 

2. susedný štát na juhu 

3. poloostrov na juhu 

4. štát USA ležiaci oddelene 

5. významné mesto New ........ 

6. hlavné mesto USA 

7. mesto na severovýchode 

8.jedna z farieb na vlajke 

9.susedný štát na severe 

 

 

6. Dokonči správne názvy geografických pojmov súvisiacich s USA: 

Mississipská  ............................ 

Skalnaté ........................... 

Los ................................. 

socha ............................. 

 

7. A ešte 1 úloha pre šikovných. Ak si myslíš , že správna odpoveď je áno, zakrúžkuj písmeno pod 

ňou, ak je správna odpoveď nie , zakrúžkuj toto písmeno. 

 

  

     1 H          

2      O          

    3  L          

    4  L          

     5 Y          

     6 W          

    7  O          

    8  O          

 9     D          



 

                                                                                                áno              nie 

1. V hospodárstve USA sú najrozvinutejšie služby                  O                P 

2. Rodiny v USA majú 3-4 autá.                                               B                C 

3. Most Golden Gate nájdeme v New Yorku.                           E                A  

4. Los Angeles leží na východe USA.                                       L                M 

5. Mestom zábavy v USA je Las Vegas.                                   A                E 

Ak si zakrúžkoval správne písmená, zistil si meno prvého černošského amerického prezidenta: 

 

  
Môžete vypísať štáty  do zošita. 



 

 

 

 

Biológia: 

 

Dátum: 25.3.  

GEOLOGICKÁ HISTÓRIA ZEME - PRAHORY A STAROHORY 

= predprvohorné obdobie 

 

•Trvali cca. 4 mld. rokov 

•2 významné skutočnosti: vývoj a rozčlenenie zemskej kôry, objavenie života 

•znik a vývoj biosféry 

•Vývoj živej hmoty = biologický vývoj 

•Prvé organizmy na Zemi: baktérie a sinice (3 mld. r.) 

•Pred 1,5 mld. rokmi – prvé bunky so zložitou stavbou 

•Pred 800 mil. rokmi – prvé mnohobunkové organizmy podobné pŕhlivcom 

•Nezachovali sa takmer nijaké skameneliny 

•Koniec predprvohorného obdobia: objavenie sa prvých živočíchov so schránkami 

 

Otázky a úlohy: 

1.Ktoré geologické procesy prebiehali v prahorách? 

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

2.Ako sa volajú prvé jednobunkové organizmy na Zemi? ....................................................................... 

3.Aký význam mali fotosyntetizujúce organizmy pre život na Zemi? ........................................................ 

 

 

 

Fyzika 

 

 

Vyučovací predmet : Fyzika                                              Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová  

Triedy:  9.B, 9.C                                                                 Úlohy na obdobie : 23.3. -27.3.2020 

 

1.Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Magnetické vlastnosti látok“, 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. Vyriešte písomne do zošita úlohy z učebnice – Fyzika pre 9.ročník základnej školy (A4)  

-str.  70 /úlohy č.1, 2, 4 

 

3. Naďalej vyhľadávajte    materiál  k projektu – „Alternatívne zdroje energie“ – 

(napr. solárna,  veterná, geotermálna, vodná energia ) -  každý  si vyberte jeden druh energie   

a spracovávajte ich do prezentácie. 

 

CHÉMIA 9.roč. 

 

Týždeň: 23.3-27.3.2020 

 

Úloha 1: Vašou úlohou bude zapisovať si koľko sladkostí a akých za celý týždeň  zjete, a koľko litrov 

sladkých vôd vypijete (ochutených minerálok, džúsov, sladkých čajov........) a keďže 22.3 bol Svetový deň 

vody chcem vás poprosiť, aby ste v jeden deň pili iba čistú vodu (ak nie ste chorí) a porozprávali sa s 

rodičmi alebo súrodencami o dôležitosti vody pre nás všetkých. 



 

 

 

 

Úloha 2: Zistite pomocou internetu alebo z obalov, ak doma máte,  koľko cukru obsahujú sladkosti: 

margot, horalky, bebe dobré ráno, mäta, mila, kávenky, 3-bit, sójové rezy, fidorka, banány v čokoláde 

Svoje zistenia mi pošlite na konci týždňa na mail jlomazova@azet.sk 

 

 

Ruský jazyk 

 

Domáce úlohy 9. B (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 23.03. do 27.03.2020 

 

- lekcia 6 – čítať text v učebnici s. 33, 34 

- slovná zásoba s. 33, 34 naučiť 

- opakovanie lekcie 5 – slovná zásoba, predložky – pred, na, pod, medzi, za 

- skloňovanie podstatných mien – koncovky v inštrumentáli – naštudovať 

prehľad gramatiky v učebnici s. 118. 

- vypracovať chýbajúce cvičenia z pracovného zošita z lekcie 5. 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

Domáca úloha 9.BC (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 23.03. do 27.03.2020 

 

Opakovanie: 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/form.htm 

https://www.englischhilfen.de/en/exercises/structures/phrasal_verbs_separable.htm 

Nové učivo: 

- učebnica s. 47 – Gerunds – slovesné podstatné mená – prepísať do zošita 

- s. 48/4A – dialóg podľa schémy – návrh-námietka-reakcia-výsledná 

reakcia – písomne do zošita. 

- s. 49/5a – vypísať frázy – žiadosť o službu inej osoby a žiadosť  

o dovolenie. 

- 49/7 – nácvik 4 dialógov podľa zadania – písomne. 

Schéma: 1. navrhni požiadavku 

 2. použi námietku 

 3. navrhni riešenie 

 4. príjmy alebo odmietni riešenie 

 5. ukonči konverzáciu 

- zopakovať slovnú zásobu celej 4. lekcie, plus vypracovať chýbajúce cvičenia 

 z pracovného zošita 4 A,B,C. 

 

Vypracovala:  

T. Vrábelová, edupage, messenger alebo email: tanickavrabel@ gmail.com 

 

 

VYV pre 9.A,B,C 

 

Téma: vytvoriť architektonický návrh (kresba) budovy - "Môj dom snov." 

Nakresliť svoju predstavu domu v "3D" pohľade + nakresliť pôdorys domu. (pohľad z hora(bez strechy)) 

Formát: A3 (A4) 

mailto:jlomazova@azet.sk


Technika: cerzyka, pastelky. Práca na dve hodiny. 

 

 

 

Náboženská výchová 

 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania      

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka      

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje 

a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Ktonám 

odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, videli, že kameň  je odvalený; bol  totiž 

veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a 

stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z 

mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred 

vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘“ Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza 

a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. 

Slovník: 

 

Prvý deň týždňa – pripomienka na stvorenie sveta: Zmŕtvychvstanie je novým stvorením a uvádza nový 

život v Kristovi. Preto pre kresťanov je prvý deň týždňa dňom slávenia Pánovho zmŕtvychvstania.  

 

Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome – ženy sa stáva prvým svedkom zmŕtvychvstania, rovnako 

ako boli svedkami Ježišovej agónie na kríži a pochovania. 

 

Strach žien – v Biblii je strach sprievodným javom, keď sa zjavuje Boh. 

Odvalený kameň a hrob – hrob je otvorený a prázdny. 

 

Poslovia – majú biele žiariace rúcho: znak toho, kto je „obývaný“ 

Bohom. Posolstvo – Vstal z mŕtvych ako predpovedal. 

Poslanie – Povedzte to jeho učeníkom. 

 

Predsavzatie: Počas týchto dní byť poslom – byť v bielom rúchu, tým, ktorého „obýva“ Boh (prijať 

eucharistického Krista) a hovoriť posolstvo: Pán naozaj vstal z mŕtvych! 

Nájdi rozdiely. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Osemsmerovka s tajničkou: ALELUJA, BARÁNOK, BIELE RÚCHO, BÁLI SA, EVANJELIUM, 

HROB, HRÔZA, HĽADÁTE, JAKUBOVA, KAMEŇ, KRISTUS, MAGDALÉNA, MAREK, MÁRIA, 

NAKÚPILI, NAZARETSKÝ, NEDEĽA, NEPOVEDALI, NEĽAKAJTE SA, OBETOVANÝ, 

OBLEČENÝ, PETER, POMAZAŤ, POMINULA, PRIHOVORIL,PRVÁ STRANA, 

RÁNO, SALOME, SEDIEŤ, SKORO, STŔPLI, SVIATKY, TÝŽDEŇ, UKRIŽOVANÝ, 

UVIDÍTE, UČENÍCI, VCHOD, VEĽKÁ NOC, VEĽKÝ, VSTAL Z MŔTVYCH, 

ZMOCNILA 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 
 

Gramatika:  

Testy, pracovné listy – žiaci majú dostatok učebného materiálu 

 

Literatúra: 

Wiliam Shakespeare –  život, tvorba ( práca s PC )–literárna ukážka Romeo a Júlia ( učeb. str.98 ) 

– filmové spracovanie Romeo a Júlia 

 

Dejepis  

 

– príprava prezentácií – žiaci majú zadané témy 

–učebnica str. 96 – Sovietizácia Československa 

–učebnica str. 98 – Koniec kolonializmu 

 

Matematika 

 

Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať  3 testy na opakovanie .  Ak niekto stratil heslo napíšte mi na 

mail  blukacikova@centrum.sk a ja vám ho pošlem.  

 

 

 



 

 

 

Anglický  jazyk 

 

uč. str. 52 CULTURE page: prečítať si text Teenagers and money, vedieť preložiť a spracovať obsah do 

zošita 12-15 viet. Do zošita vypracovať cvičenie 1,2. 

 

Online práca (viď link): 

Čítanie s porozumením a vypracovanie 1 z úloh (fialové zadanie): 

Check your understanding - TRUE / FALSE 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/money 

 

 

 

Heslo na pripojenie a vypracovanie úloh pre 9.B  na stránke   

 

www.bezkriedy.sk    MZrWC4N 

 
 

 

   

   

 

 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/money

