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Geografia 

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

Prosím, pošlite mi prezentácie jednotlivých štátov zo Strednej a Južnej Ameriky  

eva.makova@gmail.com 

Stredná Amerika 

Pracuj s učebnicou a atlasom 

1. OTÁZKY A ODPOVEDE 

a) Ktoré indiánske kmene žili pôvodne na území Mexika? ________________________________ 

b) Čo sa pestuje v Mexiku? ________________________________________________________ 

c) Čo sa ťaží v Mexiku? ___________________________________________________________ 

d) Čo priťahuje turistov z celého sveta navštíviť Mexiko? ________________________________ 

2. TAJNIČKA                                                               

1. Pre mexické púšte  a polopúšte sú typické .......... 

2. Mexiko má viac ako .......... miliónov 

obyvateľov. 

3. Typickou poľnohospodárskou plodinou             

    Mexika je .......... 

 

4. Hlavné mesto Mexika. 

5. Hraničná rieka s USA. 

6. Turistické stredisko pri mori. 

7. Polostrov na západe Mexika. 

8. Úradný jazyk v Mexiku. 

9. V Mexickom zálive sa ťaží .......... 

10. Na polostrove Yucatan žili kedysi .......... 
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3. SPIATOČKA 

Čo majú spoločné štáty Karibskej oblasti? 

 ékosyv  ytolpet  ________________________________________________________ 

 ýnvotsec  hcur ________________________________________________________ 

 étsač  ainesartemez,  ynákiruh _____________________________________________________ 

Čo sa pestuje v štátoch Karibskej oblasti? 

 ávorkuc  anitsrt,  kabat,  ékciport  eicovo,  yninerok 

 ________________________________________ 

4. Priraď čísla k štátom a doplň hlavné mestá/ naučiť sa  hlavné mestá týchto štátov/ 

 

..  

 

Fyzika 

 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 – „Ako vyrobiť magnet“, je pre žiakov  
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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 písomne do zošita úlohy z učebnice – Fyzika pre 9.ročník základnej školy (A4)  

-str.  73 /úlohy č. 2, 3, 4 

P.S. Pekné veľkonočné sviatky !   

 

Anglický jazyk 

Domáca úloha 9.B (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 6.4. do 17.4.2020 

- zopakovať slovnú zásobu 4D 

Culture – Teenagers and money 

- s. 52 – prečítať text a písomne vypracovať cvičenia 1, 2, 4 

Social studies: TV 

- s. 53 – prečítať text a písomne vypracovať cvičenia 1 (napíš o sebe), 2, 3, 

4 (napíšte svoj názor) 

Vypracovala: T. Vrábelová, edupage, messenger alebo email: 

tanickavrabel@gmail.com 

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 9. B (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 06.04. do 17.04.2020 

- Vytlačte si nasledujúcu gramatiku a nalepte do zošita, alebo jednoducho do zošita 

prepísať a naučiť.  

Gramatika – vyjadrenie minulého časového úseku ( kedy sa niečo stalo... minulosť)dovať 

mailto:tanickavrabel@gmail.com
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Učebnica str. 35 – časť б/  minulý časový úsek – používame tvar назад  ( nazad)  = pred 

Časový úsek :  deň  =  день 

                                 ↓ 

 два, три, черыре  дня назад – pred číslovkami: 2, 3, 4 používame tvar  дня назад 

 пять, шесть, семь.... 12 дней назад – pred  číslovkami 5 a vyššie používame tvar 

дней назад 

týždeň  =  неделя   

           ↓ 

неделю назад =  pred týždňom  

 2, 3, 4  недели назад –  pred číslovkami: 2, 3, 4 používame tvar  недели назад 

 5, 6, 7, ..... 12 недель назад - pred  číslovkami 5 a vyššie používame tvar  недель 

назад 

mesiac =  месяц  

           ↓ 

 2, 3, 4  месяца назад –  pred číslovkami: 2, 3, 4 používame tvar  месяца назад 

 5, 6, 7, ..... 12 месяцев назад - pred  číslovkami 5 a vyššie používame tvar  месяцев 

назад 

rok =  год  

           ↓ 

год назад = pred rokom  

 2, 3, 4  года  назад –  pred číslovkami: 2, 3, 4 používame tvar  года  назад 

 5, 6, 7, ..... 10  лет назад - pred  číslovkami 5 a vyššie používame tvar  лет  назад 

 много лет назад =  pred mnohými rokmi  

 

час назад =  pred hodinou  

     ↓ 

 2, 3, 4 - часa назад = pred  2, 3, 4 hodinami 

 5, 6, 7, .... 12 часов назад  

 

 

CHÉMIA 6.4-17.4.2020 

ÚLOHA 1 PZ Hravá chémia str.48-50 

ÚLOHA 2 Dokončiť všetky úlohy, ktoré ste ešte nestihli a naučiť sa cukry, tuky. 

ÚLOHA 3 Počas Veľkej noci si zapisovať aké cukry, tuky ste skonzumovali. 
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V prípade záujmu a nudy  si môžete pozrieť materiály v Doplnkovom štúdiu –CHÉMIA 

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

Gramatika:  Testy, pracovné listy – žiaci majú dostatok učebného materiálu. 

Literatúra: 

Zápis do zošitov – učebnica str. 111 ( muzikál, inscenácia ).  

Alta Vášová – Cyrano z predmestia ( slovenský muzikál ): 

– základné údaje ( práca s PC ), 

– prečítať literárnu ukážku. 

Dejepis  

Príprava prezentácií – žiaci majú zadané témy. 

Učebnica str. 106 – Umŕtvená spoločnosť. 

Učebnica str. 108 – Svetlá a tiene civilizácie. 

Anglický jazyk /p.uč. Žáková 

Uč. 54/1a REVISION 

Read the instruction. Make questions to complete the interview between Reporter and 

Cameron. (napíš otázky k odpovediam, použi správny gramatický čas) 

Uč. 54/2 Make a dialogue between Julie and her father. (Utvor dialóg. Pomôckou sú frázy zo 

strany 49) 

PZ 39/5 doplň požiadavky formou otázky, 39/ 6 priraď odpovede 

PZ 41/3 utvor podstatné meno z daného slovného druhu (ktoré je buď sloveso alebo 

prídavné meno) 

41/4 doplň vety podstatnými menami 

41/5 po prečítaní východiskového textu v učebnici na str.53 (Television), odpovedz na otázky 

ONLINE precvičovanie: 

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

 

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

ŠTVRTOHORY 

 Trvajú cca. 2 mil. rokov 

 Striedali sa ľadové doby s teplejšími medziľadovými 

 Viate piesky, štrky 

 Tvorba pôdy 

 Život v mori: ako dnes 

 Život na súši: mamuty, šabľozubý tiger, jelene, jaskynné medvede a levy – 

väčšina vyhynula po poslednom oteplení pred 10000 rokmi 

 Vývoj človeka -  človek vzpriamený (Homo erectus) 

 Pred 100 000 rokmi – človek rozumný (Homo sapiens) - neandertálec 

 Človeku dnešného typu sa najviac podobá kromaňonec 

 

Predmet: Nemecký jazyk                            Trieda:  9.B, 9.C 

Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 

 Obdobie: 6.4.2020 – 17.4.2020 

Milí moji,  

ďakujem Vám pekne za spoluprácu v tomto zvláštnom období – tí, ktorí ste sa ešte so mnou 

nespojili prostredníctvom aplikácie ZOOM, môžete tak urobiť, stačí ma skontaktovať mejlom 

a pošlem vám link aj čas stretnutia – tam spolu pracujeme na zadaných úlohách. 

Užite si tieto chvíle najlepšie ako viete, objavte v sebe dosiaľ nepoznané vlohy, talent, 

schopnosti. Potlačte hnev a buďte k svojim blízkym milí, ústretoví, chápaví. Nehodnoťte 

tento čas ako zlý - nie je zlý, len je iný.  Ponúka nám nový pohľad na zaužívané zvyky a otvára 

nové možnosti.  Ukazuje nové cesty. Prajem Vám všetkým najmä zdravíčko a lásku. Ostatné 

bude  Okrem toho, príjemnú Veľkú noc a krásnu jar!!!! 

        Vaša učka A.  

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. Učebnica s. 59 – čítanie s porozumením – doplň tabuľku  59/18 

                               s.60/19 – napíš do zošita odpovede podľa obrázkov. 

                               s.60/21 – doplň 



7 
 

3. Pracovný zošit – tí, ktorí ho máte, pracujte  M5/L1 

Ostatní – ponúkam Vám výber cvičení: 

1/ Was tut dir weh? Čo Ťa bolí? 

Halsschmerzen ________________ Kopfschmerzen  ________________ 

Bauchschmerzen ________________ Grippe  _____________________ 

Husten  ________________ Fieber   _____________________ 

2/ Was passt zusammen? Čo patrí k sebe? 

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 ______________ Professor?  __________geht es gut. 

2- Wie geht es ______________ Kindern?  __________geht es schlecht. 

3- Wie geht es ______________ Oma?  __________geht es nicht so gut. 

4- Wie geht es ______________ Mathelehrerin? __________geht es ganz gut. 

5- Wie geht es ______________ Zwillingen?  __________geht es prima. 
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OSTERSPEZIALITÄT

EN ZUM ESSEN 

EIER 

SCHOKOLADEHASE 

 

GUMIBÄRCHEN 

 

GELEE EIER 

 

STRIEZEL 

 

SCHINKEN 

FISCH 

 

 

 

 

OSTERSYMBOLE 

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

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

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

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

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

KREUZ – EI – HASE 

KORB – 

PALMKÄTZCHEN 

 

 

 

OSTERLIED 

Ei, ei, ei, ei, ei, 

ich bin ein Oster-

Oster-Osterei. 

Ich bin nicht dick, 

ich bin nicht klein, 

ich bin nicht dünn, 

aber ich bin fein. 

 

Ei, ei, ei, ei, ei, 

ich bin ein Oster-

Oster-Osterei, 

ich bin ein 

bisschen rot, ein 

bisschen grün,  

ein bisschen gelb 

und auch geblümt.  

 

Ei, ei, ei, ei, ei, 

ich bin ein Oster-

Oster-Osterei. 

 

 


