
Smoštúdium -9.B 

 

4.5.-7.5.2020 

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

 

 

Gramatika:  

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané do skupiny. 

 

 

 

Literatúra: 

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané do skupiny. 

Filmy: Bedári, Chrám Matky Božej v Paríži. 

 

 

 

 

Dejepis  

Prezentácie pošlite vyučujúcej do 6. 5. 2020! 

Opakovanie tematického celku  Svet po druhej svetovej vojne. 

Učebnica str. 120/ 121 –  Na ceste k Európskej únii. 

Učebnica str. 122/ 123 – Na ceste k demokracii a samostatnosti. 

Sledujte dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 

 
Ruský jazyk 

Domáce úlohy 9. B (T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

Ahojte, keďže som od vás opäť nedostala emaily s úlohami, predpokladám, že 

máte toho veľa a nestíhate. A preto vám dávam tento týždeň čas na 

dopracovanie a zaslanie vašich úloh. Prosím vás aby ste mi ich poslali. Potešíte 



ma a budem vidieť ako sa vám darí. Kto mi pošle úlohy, ja mu spätne pošlem 

vypracovaný kľúč k cvičeniam. 

- učebnica s. 38 – čítanie textu  - Четыре названия гoрoда ( Štyri názvy 

mesta) – prečítajte si text. 

 

tanickavrabel@gmail.com 
 

Anglický jazyk 

Domáca úloha 9.C (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

Lekcie 5 – Buying and selling 

5 B An unusual place to stay 

Ahojte, ešte stále mi môžete posielať vypracované úlohy  na email. Veľmi ma 

tým potešíte a budem vidieť ako sa vám darí. Na edupage som vám zavesila 

doplnkové materiály s gramatikou. Pozrite si ich! 

- učebnica s. 58/1 – Unusual Hotels - prečítajte si článok a vypíšte si novú 

slovnú zásobu. Skúste pracovať so slovníkom a nové slovíčka v ňom 

vyhľadať. Nové slovíčka sa pokúste naučiť. 

- s. 59/2 – vytvoríte tabuľku s informáciami o hoteloch z textu. Tabuľku 

prepíšte do zošita. 

- s. 59/3 prečítate si vety a ku každej napíšete meno hotela 

- s. 59/4 a – odpovedzte na otázky 

- Gramatika – Modálne slovesá v trpnom rode: 

1 The hotel must be rebuilt every year. 

2 You can be pulled up on a rope. 

- pracovný zošit s. 46, 47 

Vypracované cvičenia mi posielajte do konca tohto týždňa na email. 

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

kontaktovať!  

 email: tanickavrabel@gmail.com 

 

mailto:tanickavrabel@gmail.com


Vyučovací predmet : Fyzika                                              Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  9.B, 9.C                                                                      Úlohy na obdobie : 4.5 – 7.5.2020 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Elektromagnet a jeho využitie“ 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 . 

 Podľa návodu v prezentácií si môžete doma vyrobiť elektromotor, ak máte doma 

potrebné pomôcky a vhodné podmienky . 

Upozornenie :  Pri výrobe elektromotora pracujte pod dohľadom dospelého, 

aby ste predišli poraneniu !!!.  

 Ak vyrobíte elektromotor, zdokumentuje svoju prácu a môžete mi foto alebo video 

dokumentáciu  poslať na email : zlatapavlovicova@gmail.com 

 

2. Zopakovať a doplniť učivo o elektromotore  , s úlohami na precvičenie, si môžete na 

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

Prírodovedné predmety →ZŠ -2.časť → Fyzika → XI. Magnetizmus → Elektromotor 

(pri otváraní musíte byť trpezliví !!!) 

 

 

 

Matematika 9.B     od 4.5.2020 - 7.5.2020 

 

Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať pracovné listy  a testy na 

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

otázky , napíšte mi na mail  blukacikova@centrum.sk .  

ONLINE hodina matematiky 6.5. 2020 o 12 hodine na ZOOM  

ID  540 398 3598  ,  bez hesla.  

CHÉMIA 4.5.2020-7.5.2020 

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne
http://www.bezkriedy.sk/


Úloha 1:  Vyhľadajte základné informácie o vybraných vitamínoch.Môžeš použiť rôzne 

zdroje( internet, knihy,  časopisy a i.). Vypracovanú úlohu (odfotenú zo zošita)mi pošlite na 

mail: jkacinova@azet.sk 

VITAMÍN A 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

VITAMÍN B12 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

VITAMÍN C 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

 

ONLINE HODINY:   7.5. 2020    9.A 12:00,        9.B 13:00,              9.C 14:00 

 

mailto:jkacinova@azet.sk


SAMOŠTÚDIUM 

Predmet: Nemecký jazyk 
Trieda:  9.B, 9.C 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie: 4.5. – 7.5. 2020 
 
Milí moji nemčinári,  

 

verím, že sa máte dobre a čoskoro sa uvidíme. Kým sa tak však stane, je vzdelanie vo Vašich rukách a my 

učitelia Vám plne dôverujeme.  Všetkým, ktorí mi posielate úlohy na mikulova.annamarie@gmail.com veľmi 

pekne ďakujem a ostatní prosím, pošlite mi fotky Vašich vypracovaných úloh.  Oceňujem všetkých, ktorí 

chodia na naše ZOOM hodiny, iste sa Vám ľahšie pracuje, keď si veci vysvetlíme. Kto by sa chcel pridať, 

ppíšeme si v skupine. Počítajte so štvrtkom. Krásny týždeň Vám prajem, Annamarie Mikulová. 

 
 
Modul 5/ Lekcia 2 Gesund leben Udravo žiť 
 

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

 
2. Práca s učebnicou s. 64/8 – čítanie s porozumením. 

 
Prosím prečítajte si text, pracujte so slovníkom – môže byť aj on-line napr. www.slovnik.sk 
Vypíšte 6 kľúčových slov. 
Urobte zoznam potravín pre Moniku, ktoré by mohla jesť, napíšte napr. do zošita.  
Napíšte jedálny a nápojový  lístok na dva dni pre vegetariána – keď sa nudíte, môžete aj  
ilustrovať  
 
3. Grammatik - Gramatika – vysvetlenie 

 
Weil  Sätze – vety so spojkou weil  
(tieto poznámky si prečítajte informatívne, odložte, budete ich potrebovať na SŠ) 
 
podraďovacie spojky (spájajú hlavnú a vedľajšiu, teda podriadenú vetu) 
- sem patria všetky ostatné spojky ako napr. weil = lebo, pretože, dass = že/ aby, wenn/ als = 
keď, obwohl = aj keď/ hoci, ob = či, bis = kým, bevor = predtým než, damit/ um ... zu = aby; v 
nepriamej reči: was = čo, wann = kedy, warum = prečo atď.; vo vzťažných vetách: der = ktorý, 
die = ktorá, das = ktoré, die = ktorí/ ktoré) 
- po týchto spojkách, t. j. v tzv. vedľajších vetách, platí základný slovosled s tým rozdielom, že 
sloveso (prísudok) nedávame na druhé miesto vo vete, ale vždy až na koniec vety podľa 
schémy: 
 
!!!Hlavná veta,  SPOJKA → PODMET + OSTATNÉ VETNÉ ČLENY + PRÍSUDOK 
napr. 
Eva kommt nicht,  weil       sie               morgen    abfährt.  

(sloveso s  odlučiteľnou predponou – časuje sa!) 

Eva kommt nicht,  weil        sie   sich gerade in Prag  befindet. 
 (zvratné sloveso) 

Eva kommt nicht,  weil        sie   nach Prag   fahren muss. 
(modálne sloveso) 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
http://www.slovnik.sk/


POZOR! Pri modálnych slovesách sa sloveso v neurčitku dáva nie na posledné, ale 

predposledné miesto.       
 

 

 

Geografia 

 

4.5.-7.5.2020 

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 – Brazília, /veľmi pekná prezentácia, ktorú vytvorila Silvia 

Dovalovská / 

                         

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

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

Laplatské štáty a Brazília 

 

Pracovný list  Brazília 

1. Brazília hraničí s niekoľkými štátmi, správne označ, ktoré sú to štáty! 

       

     

     
2. Brazíliu tvoria rozsiahle  povrchové celky. Do prázdnych políčok píšte ich 

názvy! 

A.   B.  C.  

 

3. Označ mestá, ktoré patria do Brazílie! 

       

       

4.Na snímke je zobrazená socha 

 
 

 

Argentína Venezuela

Bolívia Ekvádor

Peru Čile

Lima Porto Alegre La Paz

Rio de Janiero Belo Horizonte Sao Paulo

Jána Krstiteľa Ježiša Krista Kristusa Spasiteľa

mailto:eva.makava@gmail.com


 

5. Vodopády IGUAZU ležia na hranici 

     

 
6. Najväčším mestom Brazílie je 

     
 

7. Ktoré nerastné  suroviny sa ťažia v Brazílii? 

      

       
 

 

8. Na brazílskej vlajke je pás s heslom ORDEM E PROGRESSO (poriadok a 

pokrok) 

 
Tento pás s heslom zodpovedá: 

       
 

9.  Tradičný tanec samba je  

    
10.  Rio de Janiero je jedno z najkrajších miest sveta, nazývané aj 

Januárová rieka , vysvetli čo to znamená... 

 

  

 

11.  Slávny futbalový štadión Maracana bol v roku 2016 dejiskom 

Majstrovstiev sveta vo futbale. Jeho kapacita je : 

 

Argentíny a Brazílie Paraguaja a Brazílie

Peru a Brazílie

Belo Horizonte Rio de Janiero Sao Paulo

železná ruda bauxit zemný plyn

zlato ropa čierne uhlie

rovníku obratníku Raka obratníku Kozorožca

latinskoamerický tanec americký tanec brazílsky tanec

viac ako 100000 miest



 
12.  Napíš do prázdnych políčok najvýstižnejšie pojmy pre Brazíliu: 

a)   b)  c)  

 

13. Na základe mapy pomenuj jednotlivé štáty Južnej Ameriky a do 

prázdnych políčok doplň! 

 

1.  2. 3. 4.  

5. 6. 7. 8.  

9. 10. 11.  

12. 13. 14.  

 

 

menej ako 100000 miest



 

Biológia 

Slnečná energia 

 viditeľné (fotosyntéza), infračervené (teplo), ultrafialové (škodlivé) 

Svetlo 

 svetelný režim – deň a noc, dĺžka dňa. 

 rastliny: svetlomilné, tieňomilné, temnomilné; živočíchy: denné, nočné 

Teplo 

 teplomilné a chladnomilné R a Ž 

 stála teplota tela (vtáky, cicavce) - dokážu znášať veľké teplotné výkyvy 

 nestála teplota tela (ryby, obojživelníky, plazy) -  ako teplota prostredia. 

Vzduch 

Zložky vzduchu: kyslík (21 %) – dýchanie, oxid uhličitý (0,03 %) – vzniká pri 

dýchaní, tlení, horení, spotrebúva sa pri fotosyntéze, dusík (78 %) – využívajú 

ho niektoré baktérie a sinice. 

Voda 

 životné prostredie a nevyhnutná súčasť tiel organizmov 

 R: vodné, vlhkomilné, suchomilné 

 Ž: vodné, suchozemské 

Pôda a minerálne látky 

Pôda obsahuje: vodu, vzduch, zvyšky organizmov, produkty rozkladu, 

minerálne látky a biogénne prvky (N, P, K, Na, ...), stopové prvky (Fe, Zn, 

...). 

 
 

 

Anglický jazyk – Žaková 

 

Poznámky do zošita:    THE PASSIVE VOICE – TRPNÝ ROD 

(do zošita si treba vypísať vety, ktorých časti sú vyznačené na 

červeno, ostatné si treba dôkladne naštudovať) 
 Trpný rod (je učivo, ktoré si opakujeme z 8.ročníka) sa v ANJ používa oveľa častejšie 

ako v slovenčine. V oboch jazykoch rozlišujeme činný a trpný rod. Porovnaj: 

 

Active voice  - Činný rod používame, keď chceme povedať, čo podmet robí: 

 My uncle built this house in 1999. (Moj strýko postavil tento dom v roku 1999.) 

       (podmet)+(činné sloveso)+(predmet) 

 

Passive voice – Trpný rod používame, keď chceme povedať, čo sa podmetu deje: 

  



This house was built by my uncle  in 1930. (Tento dom bol postavený mojím strýkom 

v r. 1999.) 

         (podmet)+(trpné sloveso)+(činiteľ) 

 

  Predmet činnej vety sa stáva podmetom vety s trpným rodom. Trpné vety nemôžu mať 

predmet. Obsahujú podmet, sloveso v trpnom rode a niekedy činiteľa, ktorý uvádzame 

najčastejšie predložkou BY (v prípade ľudí/osôb)  

 

POUŽITIE TRPNÉHO RODU: 

1.) Nevieme alebo nechceme identifikovať činiteľa deja, vyhýbame sa menovaniu 

podmetu v činnej vete. 

  My bicycle was stolen. (Somebody stole my bicycle. – Niekto ukradol môj bicykel. –

Nevieme kto.)  A window was broken. (Somebody broke the window. – Niekto rozbil okno. – 

Možno vieme kto to  

     urobil, ale nechceme naňho zvaliť vinu.) 

 

2.) Činnosť je dôležitejšia ako činiteľ, teda ten alebo čo túto činnosť vykonáva. Činiteľ 

nie je podstatný, alebo je úplne samozrejmý z vety. 

 Thieves were caught. (The policemen caught thieves. – Policajti chytili zlodejov. – 

Nepotrebujeme  

                                                vedieť presne, ktorí policajti chytili zlodejov, alebo je jasné, že 

to boli práve  

                                                policajti, ktorí chytili zlodejov, hlavné je, že zlodeji boli 

chytení.) 

 

3.)  Ak chceme zdôrazniť činiteľa alebo pôvodcu nejakej akcie. 

 A window was broken by John. (John broke the window. – John rozbil okno. – 

použitím trpného  

     rodu sme zdôraznili, že práve John rozbil okno 

a niekto iný.) 

 

4.) Ak sa chceme vyhnúť „prázdnemu podmetu“ ako napríklad: someone, a person, 

people (ľudia vo  

     všeobecnosti) 

 Someone asked me to open the window.  I was asked to open the window. 

 

TVORENIE TRPNÉHO RODU: 

 

Kladná veta:    sloveso TO BE v príslušnom čase  +  minulé príčastie  

                            (koncovka –ED pravidelných slovies, alebo III. stĺpec 

nepravidelných) 

    Butter is kept in the fridge.  

 

Záporná veta:   TO BE v danom čase  + NOT + minulé príčastie 



    Bananas aren´t kept in the fridge.    

  

Otázka = Inverzia/zmena slovosledu: TO BE + podmet + minulé príčastie 

    Are oranges kept in the fridge? 

 

Prítomný jednoduchý čas:  AM / ARE / IS  +  minulé príčastie 

 

   I am considered good at sport. (People consider me good at sport.) 

   We are taught English at school. (Teachers teach us English at school.) 

   English is taught at school. (Teachers teach English at school.) 

 

 

Minulý jednoduchý čas:  WAS / WERE  +  minulé príčastie 

 

   The castle was built in 13th century. (They built the castle in 13th 

century.) 

   They were sent to supermarket. (Their parents sent them to 

supermarket.) 

 

Predprítomný čas:   HAVE / HAS  BEEN  +  minulé príčastie 

 

   Asteroid has been discovered by scientists. (Scientists  have discovered 

an asteroid.) 

   Have you ever been bitten by a dog? (Has dog ever bitten you?) 

 

Budúci čas:     WILL BE  +  minulé príčastie 

 

   You will be sent the books next week. (We will send you the books next 

week.) 

   Vegetables will be eaten by childern. (Children will eat the vegetables.) 

    

Modálne slovesá:    MUST / CAN / MIGHT... + BE + minulé príčastie 

   The car must be repaired. (They must repair the car.) 

   Pizza can be delivered. (They can deliver pizza.) 

 

Úloha z učebnice (tento týždeň len na prítomný čas) – PROSÍM poslať foto 

na mail 

 

str. 57/5 Daj slovesá v zátvorkách do trpného rodu v prítomnom čase (pomôže ti na žlto 

zvýraznená tabuľka), použi sloveso be (am / is / are) + minulé príčastie (3.stĺpec) alebo 

sloveso s koncovkou –ed. 

Postupuj podľa príkladu: 1. Millions of banknotes are printed by the central bank. (print) 

 



Úloha mimo učebnice (prítomný čas) – PROSÍM poslať foto na mail 

Prepíš vety z činného rodu do trpného rodu: 

Example: 

Frank builds a house.                   A house is built by Frank. 

 

1) Mr Jones watches the 
film......................................................................................... 
 
2) The people speak 
English........................................................................................... 
 
3) He reads 
comics.......................................................................................................... 
 
4) We play 
volleyball...................................................................................................... 
 
5) They sing the 
song...................................................................................................... 
 
6) I take 
photos................................................................................................................. 
 
7) She does the 
housework................................................................................................ 
 
8) The policemen help the 
children.................................................................................. 
 
9) He writes text 

messages............................................................................................... 

10) My mother waters the 

flowers.......................................................................................... 

 
 

martinazakova.m@gmail.com 



 
 

 

 

Občianska náuka 

Osobné financie, orientačne v učebnici, str. 56-57, za pomlčkou doplniť úlohy 

do zošita 

Ktoré tri základné faktory sú dôležité pri hospodárení s osobnými financiami –  

Aké sú možnosti /zdroje príjmov/ študenta strednej školy –  

Aké sú najčastejšie položky pri osobných výdavkoch /nie celkové potreby 

rodiny/ –  

Čo je dôležité aj pri osobnom hospodárení s finančnými prostriedkami –   

 

 

VYV pre 9.ročník 

Milí deviataci, mám pripravené pre vás štyri obrazy od známych maliarov. 

Vašou úlohou je vybrať si jeden obraz.  

1. Úloha – napíšte pár vetami, ako pôsobí na vás vybraný obraz. 

2. Úloha  - napíšte krátky príbeh k vybranému obrazu. Váš príbeh, ktorý si 

vy vymyslíte. (obrazy sú na ďalšej strane) 

Prosím vás pošlite mi všetky vaše práce na mail – dana.kopencova@centrum.sk 

Ďakujem. 

Prácu máte na dva týždne 


