
9.B 
 

 

Informácie pre rodičov a žiakov  9. ročníka o podávaní prihlášok na stredné 

školy 

 

 

 

Na základe informácií z Ministerstva školstva SR, termín podávania prihlášok je 

posunutý, a to do 15. mája 2020. Navyše je zrušené potvrdzovanie prihlášok od 

lekárov, ale na prihláške je stále potrebný podpis zákonného zástupcu (rodiča) a žiaka.  

 

Keďže vyučovanie zatiaľ obnovené nie je, prostredníctvom triednych učiteľov a aj 

zverejnením informácií na stránke školy, určím začiatkom mája termíny, v ktorých vás 

pozvem aj so žiakmi (vašimi deťmi), aby ste prišli do školy, kde spolu skontrolujeme 

údaje, ktoré mám na prihláške, prihlášku vytlačím a vy a vaše dieťa túto prihlášku 

podpíšete. Následne, po skompletizovaní všetkých prihlášok a náležitostí, ktoré k nim 

patria, naša škola prihlášky odošle na príslušné stredné školy. Zo škôl vám potom 

prídu informácie o ďalšom postupe. Či sa budú konať prijímacie skúšky, kedy a akým 

spôsobom, vám zatiaľ povedať neviem, keďže ministerstvo ešte nevydalo nariadenie. 

 

Ak by ste mali akékoľvek otázky, prípadne rodičia žiakov 5. ročníka, ktorí mi ešte 

neoznámili, že ich dieťa si chce podať prihlášku na osemročné gymnázium, prosím 

vás, aby ste sa mi ozvali na mail martinavopy@gmail.com, prípadne na telefónne číslo 

0911 417 343. 

 

 

Veľa zdravia želám 

 

 

Mgr. Martina Vőpy 

výchovná poradkyňa 

 

 

P. uč. H. Knoblochová vám odkazuje, ak má voľakto záujem s ňou pracovať, 

hlavne tí,  ktorí si dali prihlášky na také stredné školy a odbory, kde budete  

potrebovať spraviť prijímacie skúšky z predmetu chémia ponúka možnosť 

prípravy. Tiež ponúka možnosť zopakovať si učivo z predmetu chémia pre tých, 

ktorí by to potrebovali pri svojom ďalšom štúdiu na stredných školách s 

rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov. Kontaktovať ju môžu na 

mail henrieta.knobloch@gmail.com alebo prostredníctvom EduPage.  

 

 

 

mailto:martinavopy@gmail.com


Samoštúdium  
Geografia 

 

27.4.-1.5.2020 

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 – Laplatské štáty 

                        Štáty a hlavné mestá Južnej Ameriky / prezentácia na naučenie 

a precvičenie  

                                                                                          hlavných miest a štátov/  

 

 

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

Pošlite mi  prezentácie, ktoré mate zadané! 

 

 

Laplatké štáty 

1. Doplň hlavné mestá štátov: Argentína - 

                                                       Uruguaj - 

                                                       Paraguaj - 

2. S ktorými štátmi susedí Paraguaj? ................................................................... 

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

3. Vo všetkých štátoch prevláda    - - - n - - - - - - - - - - - a výroba. 

4. Hlavné plodiny, ktoré pestujú sú:/4/................................................................. 

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

5. Vysvetli slová: kreol..........................................................................................               

                               mulat......................................................................................... 

                               pampa....................................................................................... 

                               gaučo........................................................................................ 

mailto:eva.makava@gmail.com


6. Na hraniciach Paraguaja a Brazílie leží priehrada ...................................., je to   .    2.  

najväčšia vodná nádrž na svete.    

 

7. Vyškrtni čo sem nepatrí: Buenos Aires, La Plata, Brazília, Córdoba, Londýn, 

Montevideo. 

 

8. Významné rieky, ktoré pretekajú touto oblasťou sú: ........................................ 

 

9. Národným tancom Argentíny je argentínske..................................................... 

 

10. Ostrov Falklandy /Malvíny/, patrí štátu.............................. Tento štát viedol vojnu 

o ostrov s juhoamerickým štátom ................................ Koľko trvala táto 

vojna?......................... 

 

11.  Ostrov Ohňová Zem patrí štátom.....................a...................................... 

       Prečo má takýto názov a kto ho prvý takto pomenoval..................................   

Zaujímavosť. Známy muzikál Evita, bol natočený podľa skutočného príbehu. Evita, 

ako chudobné dievča sa stala žena argentínskeho diktátora Juana Peróna, stala sa 

modlou národa a ikonou Argentíny. Ľud ju nadovšetko miloval, bola známejšia, ako jej 

manžel, argentínsky prezident. 

 

 

Predmet: Nemecký jazyk  
Trieda:  9.B, 9.C 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie: 27.4.2020 – 30.4.2020 
 

 
Ahojte, decká,  

prichádza máj – najvyšší čas začať sa zdravšie stravovať, zeleninka nám už rastie v záhradkách, tak sa 

poďme spolu pozrieť, čo by sme v stravovaní vedeli upraviť. Pracovať budeme so slovnou zásobou k téme – 

Jedlo a pitie, ktorú som Vám už v minulosti poskytla.  Je potrebné prečítať slovíčka, vyznačiť, ktoré viete 

(sú podobné s angličtinou a pod.) a naučiť sa tie, ktoré myslíte, že by sa Vám mohli hodiť.  



Ďakujem a prajem Vám krásny týždeň. Annamarie 

Mikulová  

 
MODUL  5/ LEKTION 2    ZDRAVO ŽIŤ 

1. Naštudovať si slovnú zásobu k téme – jedlo a pitie (poskytla som Vám ju) 

2. Práca s učebnicou 

Strana 61 cv. 1  - Urobte si test, či sa stravujete 

zdravo 

Strana 62 cv. 2 – Podľa tohto vzoru mi napíš 

tabuľku a zaznamenaj do nej tvoju stravu počas 

tohto obdobia, od kedy sme doma. 

Zdravé/nezdravé jedlá, ktoré konzumuješ (ak 

potrebuješ na nezdravé jedlá samostatný papier, 

nech sa páči  

3. LESEVERSTEHEN – Čítanie s porozumením    učebnica s. 62/3 

- Vyznač, čo platí a čo nie. 

 

 

 

nie nikdy 

ab und zu sem-tam 

regelmäßig  Pravidelne 

Jeden Tag Každý deň 

selten zriedka 

oft často 

manchmal niekedy 

Sehr oft Veľmi často 



Anglický jazyk 

Domáca úloha 9.C (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 27.4. do 30.4.2020 

 

Lekcie 5 – Buying and selling 

5 A Money 

- učebnica s. 56/1 a 2, s.  

- nová slovná zásoba 5A – naučiť. 

- učebnica s. 57 – gramatika Passive voice (Trpný rod) – vysvetlenie gramatiky 

nájdete v pracovnom zošite na s. 71, 72. Naučte sa to odtiaľto. Ďalšiu tabuľku 

vám pošlem na edupage. Je to tá istá gramatika, ktorú ste už mali v 8. ročníku 

v piatej lekcii. Kto má poznámky, tak kuk do starých zošitov. 

- učebnica s. 57/4, 5 – písomne do zošita. 

- pracovný zošit s. 44, 45 

- na edupage pošlem aj pracovný list ku Dňu Zeme, ktorý bol 22. apríla. 

- vypracované cvičenia mi pošlete na email alebo messenger do 30.4.  plus tí čo 

ste mi zatiaľ nič neposlali, tak prosím poslať! 

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

kontaktovať! Napíšte mi či máte záujem o online hodinu???!!! 

 email: tanickavrabel@gmail.com 

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 9. B (T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

 

Moji milí, začal sa nám ďalší týždeň a chcem vás pekne poprosiť o zaslanie vašich 

vypracovaných úloh z pracovného zošita (všetky úlohy, ktoré som vám doteraz zadala 

na  môj email). Chcem vedieť ako vám to ide. Potrebujeme spolu komunikovať! 

Taktiež kto mi neposlal prezentáciu, tak tú tiež. 

mailto:tanickavrabel@gmail.com


- na edupage vám pripnem nahrávky k textom a cvičeniam v učebnici, 

vypočujete si text o Petrohrade na s. 66 a to aj niekoľkokrát. Počúvajte 

výslovnosť nových slov a intonáciu viet. 

- pracovný zošit s. 24 – opakovanie (poslať vypracované tiež) 

 

tanickavrabel@gmail.com 

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

 

 

Gramatika:  

Učebné materiály poslané do skupiny. 

Sloh – Odborný opis ( učebnica str. 89 )  

– preštudovať, poznámky/ Zapamätajte si 

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 : Červené víno 

 

 

 

 

Dejepis  

Prezentácie pošlite vyučujúcej do 28.4. 2020. 

Učebnica str. 114/115 – Koniec nehybnosti 

Opakovanie tematického celku  Svet po druhej svetovej vojne. 

Učebnica str. 118/119 – Prevratný rok 1989 

Sledujte dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 

 

Biológia 

 

Ekológia = veda, ktorá skúma vzťahy medzi organizmami a prostredím 

Adaptácia = ekologická prispôsobivosť  je to schopnosť organizmov prispôsobovať 

sa podmienkam vonkajšieho prostredia 

mailto:tanickavrabel@gmail.com


- organizmy môžu existovať len v rozsahu určitých podmienok (vtedy žijú, rastú, 

rozmnožujú sa), za touto hranicou  

   hynú 

Tolerancia = znášanlivosť  je to schopnosť organizmu znášať úzky alebo široký 

rozsah podmienok prostredia 

 

A. neživé faktory prostredia 

ekologické faktory (činitele) = ovplyvňujú organizmy 

delíme ich na: podmienky, ktoré využívajú organizmy pre život ( teplota, svetlo, 

slnečné žiarenie) 

                          zdroje, ktoré organizmy spotrebúvajú (potrava, voda) 

1. svetlo 

- zdrojom je slnečné žiarenie 

- dôležité pri fotosyntéze 

- dĺžka svetla aj intenzita osvetlenia rôzne ovplyvňuje organizmy (cez deň sú kvety 

otvorené a v noci sa zatvoria, 

   niektoré organizmy sú aktívne len cez deň a iné v noci) 

 

2. teplo 

- zdrojom je slnečné žiarenie 

- teplota prostredia ovplyvňuje klíčenie alebo kvitnutie rastlín, aktivitu zvierat,  

u niektorých teplotu tela 

 

CHÉMIA – 9.ročník 

27.4.2020-1.5.2020 

Úloha 1 : V programe Alf zopakovať tuky, cukry, bielkoviny 

Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez hesla)- výber triedy 

– meno žiaka (bez hesla) 
 

Úloha 2 Poznámky do zošita: BIOKATALYZÁTORY 

• Biokatalyzátory sú prírodné látky, ktoré umožňujú a urýchľujú chemické deje v živom 

organizme.  

• Najvýznamnejšími biokatalyzátormi sú vitamíny, enzýmy a hormóny.  

ENZÝMY 

 Enzýmy (fermenty) - hlavnou zložkou - bielkoviny.  

• Sú nevyhnutné pre život, lebo katalyzujú (urýchľujú a umožňujú) metabolické 

procesy.  
• Vďaka enzýmom prebieha syntéza a rozklad bielkovín, sacharidov a tukov.  



• Enzýmy sa využívajú v potravinárskom, kožiarskom, textilnom, farmaceutickom priemysle a 

pri výrobe pracích prostriedkov. 

VITAMÍNY 

• Sú to organické látky, ktoré pomáhajú enzýmom katalyzovať chemické reakcie.  

• Pôsobia už vo veľmi malých množstvách. 

• Sú dôležité pre rast, vývin, imunitu (obranyschopnosť tela proti chorobám), telesný výkon, 

ale aj schopnosť sústrediť sa a učiť sa. 

• Väčšinu vitamínov musíme prijímať stravou, najviac vitamínov sa nachádza v ovocí a zelenine. 

• Delia sa na: a) vitamíny rozpustné v tukoch – A, D, E, K 

                     b) vitamíny rozpustné v tukoch – B, C 

• Pri nesprávnom (nedostatočnom) prijímaní vitamínov môžu nastať problémy, ktoré 

môžu vážne poškodiť organizmus: 

a) HYPOVITAMINÓZA – nedostatočný príjem vitamínov 

b) HYPERVITAMINÓZA – nadbytok vitamínov 

c) AVITAMINÓZA – úplné vylúčenie vitamínov z potravy 
 

ONLINE HODINA    28.4. 14:00  (cez aplikácium ZOOM – ID a heslo pošlem cez triednych učiteľov) 

 

 

 

Matematika 9.B     od 27.4.2020- 30.4.2020 

 

Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať pracovný list na precvičenie objemu 

a povrchu všetkých telies, ktoré sme sa už naučili. Ďalší pracovný list a test na 

opakovanie učiva základnej školy na prijímacie pohovory.   Ak niekto stratil heslo , 

alebo máte aj iné otázky , napíšte mi na mail  blukacikova@centrum.sk .  

 

Myslím, že ste už  z niektorého predmetu mali videokonferenciu, a asi  už máte 

nainštalovanú vo svojich počítačoch alebo v mobiloch  aplikáciu ZOOM.  Ak nie, 

skúste si to nainštalovať, resp. stiahnuť do telefónov. Prikladám link na návod ako si 

stiahnuť aplikáciu ZOOM .  

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&t=17s  

Takže, dňa 29.4.2020 o 12  hodine budeme mať hodinu matematiky  ako 

videokonferenciu  cez aplikáciu ZOOM.  

http://www.bezkriedy.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&t=17s


ID videokonferencie je 540 398 3598  ,  bez hesla. Toto číslo si zapíšte, vždy, keď sa 

stretneme na videokonferencii, tak bude toto isté ID a heslo  nebude. 

Vyučovací predmet : Fyzika                                              Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  9.B, 9.C                                                                      Úlohy na obdobie : 27.4. -30.4.2020 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Magnetické  pole  vodiča a cievky  

s prúdom“, 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 !!! 

2. Zopakovať a doplniť učivo o magnetoch  aj elektromagnetoch , s úlohami na 

precvičenie, si môžete na stránke : 

 

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

Prírodovedné predmety →ZŠ -2.časť → Fyzika → XI. Magnetizmus → Magnetické pole  

a elektromagnety 

(pri otváraní musíte byť trpezliví !!!) 

 

P.S. Stále očakávam od Vás  prezentácie o alternatívnych zdrojoch energie . Môžete mi ich 

naďalej posielať na email : zlatapavlovicova@gmail.com 

 

Občianska náuka 

Nová učebná látka  Poisťovne  Učebnica  str. 43-45, práca s učebnicou, za pomlčkou do zošita 

dopísať základné funkcie, úlohy, povinnosti a zamerania: 

Zdravotná poisťovňa –  

Sociálna poisťovňa –  

Komerčné /obchodné/ poisťovne –  

 

 

Učebná látka  Euro v Slovenskej republike  Učebnica str. 53-55, za pomlčkou doplniťdo 

poznámok 

Pojem Euro a čo symbolizuje –  

Kedy bolo na Slovensku prijaté a akým kurzom –  

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


V čom vidíš význam Eura pre Slovensko –  

Napíš hodnoty všetkých platných mincí Eura a jeho čiastok –  

Hodnoty všetkých papierových Eur /bankoviek/ –  

 

Samoštúdium: anglický jazyk 27.4.-30.4.2020 

New Unit 5: „Buying and selling“ (Money) 

úlohy z učebnice 

str. 56 / 1a Pospájaj slová s obrázkami (slovná zásoba 5A) 

+ úloha: vysvetli výkladovou formou do zošita (anglicky) – a receipt, cash, a bank card, 

a cash machine (môžeš pracovať so slovníkom) 

str.56 / 2 Prečítaj si text. Odpovedz písomne na otázky. 

úlohy z pracovného zošita 

str. 44 / 1 Doplň dialógy so slovami v rámčeku 

str. 44 / 2 Pospájaj otázky s odpoveďami, potom napíš (na linajky) odpovede pravdivé o tebe. 

str. 44 / 3 Zakrúžkuj správne spojenie vo vete 

úloha v programe Alf 

Teenagers and money  - práca s textom (viď ALF) 

Odpovedz na nasledujúce otázky. Answer the following questions.  

Odpovedz True – pravda or False – lož 

1. Teenagers buy a lot of things online. – true / false 

2. Most British teenagers get pocket money from their parents. – true / false 

3. They help with housework.  – true / false 

4. You can´t do a part-time job when you are twelve years old. – true / false 

 

úlohy posielajte mailom (odfotené zo zošita) na:  

martinazakova.m@gmail.com 

 

 


