
 

Samoštúdium 9.B 

 

Týždeň od 8.6. do 15.6.2020 

 

Anglický jazyk 

Domáca úloha 9.BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Ahojte deviataci, 

 

Prosím o vypracovanie si testov a taktiež úloh, ktoré ste mali vypracovať a  

poslať týždne dozadu. Toto všetko je súčasťou vášho koncoročného  

 

hodnotenia!!!! 

 

ALF 

Názov č. 1: Project 5_U 5_test 5A, 5B 

Názov č. 2: Opakovanie anglického jazyka pre 9. ročník 

 

Projekt: 8 tips – How to survive quarantine in the best way 

Krátky písomný prejav na tému: „International Children´s Day“ 

 

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

email: tanickavrabel@gmail.com 

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 9. B (T. Vrábelová) 

Týždeň od 8.6. do 15.6.2020 

 

 

mailto:tanickavrabel@gmail.com


Ahojte deviataci, 

Ďakujem všetkým, ktorí ste si vypracovali test v programe Alf, poslali mi kvíz a vypracované 

strany z pracovného zošita 26 a 28. Mnohí z vás, tak ešte stále neurobili. 

ŽIADAM VŠETKÝCH O VYPRACOVANIE A ZASLANIE ÚLOH!!!! 

Upozorňujem, že je to PODMIENKA ku koncoročnému hodnoteniu! 

 

1. Test v programe Alf 

2. Kvíz 

3. Pracovný zošit s. 26 

4. Pracovný zošit s. 28 
 

 

Matematika  9.B      od 8.6. 2020 do 12.6.2020 

 

Tento týždeň budeme opakovať zlomky.  Na www.bezkriedy.sk 

 som vám poslala jeden pracovný list a jeden test. Vyriešený pracovný list pošlite. Test sa 

odošle, keď kliknete  na  „vyhodnotiť celý test“  

Úlohy , z predchádzajúcich týždňov, ktoré ste mi ešte neposlali  je potrebné , aby ste  

vypracovali a poslali.   

 

 ONLINE hodina matematiky   tento týždeň nebude. 

 

 

Anglický jazyk – 9. ročník – opakovanie učiva 

 

1. Urč čas vo vetách: PP – prítomný priebehový, PJ – prítomný jednoduchý, MP – minulý 

priebehový, MJ – minulý jednoduchý, PRP – predprítomný, BJ – budúci jednoduchý: 

 

1  Most British teenagers get pocket money from their parents. 

2  However, it hasn´t always been like that. 

3  Are we all becoming „couch potatoes“? 

4  He wasn´t the nicest person in the world. 

5  Will you download TV programmes from the Internet again? 

6  At about 10 o´clock, Peter was cycling to a lake near the town. 

7  At about 2 o´clock, some people were shopping and some children were playing. 



8  They usually work in shops, supermarkets and cafés at the weekend. 

9  What is this doing to their health? 

10  Did a police inspector interview the people at the theatre? 

11  Have you ever used the Internet to find information for your schoolwork? 

12  Will people live on the Moon in the future? 

 

2. Pomenuj po anglicky -  únikový východ, nebezpečenstvo požiaru, nebezpečenstvo – vysoké napätie, 

opatrne – na mokrej podlahe sa šmýka, voda nie je pitná: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 

 

3. Slová rozdeľ do týchto skupín – dni v týždni, mesiace, ročné obdobia, časti dňa, sviatky: 

 

Monday, February, spring, the morning, Christmas, Easter, summer, Sunday, December, November, the 

afternoon, Tuesday, January, Mother´s Day, March, Wednesday, the evening, Halloween, Thursday, 

April, Friday, May, the night, Valentine´s Day, June, Saturday, Thanksgiving Day, July. 

 

4. Zmeň 1. podmienku na 2. podmienku a vety napíš: 

 

1 If I win the lottery, I´ll buy a new car.   2 If it´s sunny tomorrow, we´ll go to the beach.   3 I´ll send an e-

mail to him if he texts me his e-mail address.   4 I´ll buy these jeans if I have enough money.   5 If you put 

your ideas on your bedroom wall, you´ll see them every day. 

 

5. Zmeň 2. podmienku na 1. podmienku a vety napíš: 

 

1 If I didn´t feel well, I wouldn´t go to school.   2 If I won a small amount of money, I would buy something 

for myself.   3 I would only tell my best friend If I decided to do something difficult.   4 If you din´t do that, 

nothing would actually happen.   5 You wouldn´t do anything if you tried to do everything.  

 

6. Pomenuj po anglicky povolania na obrázkoch – letuška, upratovačka, elektrikár, stavbár, 

zdravotná sestra: 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

     

 

7. Vylúšti, čo je vyhláskované: 

 Dí jú í   tí ou   sí ou ár ou en ej ví aj ár jú es   aj   dí ou en tí   dží ou   tí ou   es sí ejč ou ou el.   aj   ej 

em   ej tí   ejč ou em í. 

 

 

 
 
SAMOŠTÚDIUM 
 
Predmet: Nemecký jazyk 
Trieda:  9.B, 9.C 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie: 1.6. –5. 6. 2020 
 
Milí moji deviataci,  
 
už sa Vám to kráti, tento týždeň Vám dávam naposledy niečo na vyplnenie, tak Vás prosím vypracujte tieto 
cvičenia a pošlite mi to na mejl. Od budúceho týždňa už budete mať iba videá na pozeranie.  Moja adresa: 
mikulova.annamarie@gmail.com  

 
Ďakujem a prajem Vám krásny týždeň. Annamarie Mikulová  

 

Pozrite si videá na tému – v hoteli 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gEycwdOTHu4 

https://www.youtube.com/watch?v=-mWcZIBxtK8&t=28s 
 

 
ARBEITSBLATT – IMPERATIV/ROZKAZ 

 
1. Bilde Imperativ! 

 
…..........................        ................................        ................................          …........................... 
 

2. Übersetz! 
Vyber si knihu! …...........................................        Zober si pero! ….................................................... 

Poď k tabuli! …...............................................        Píš rýchlo! …........................................................ 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
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Zatvor dvere! …..............................................        Otvor dvere! …...................................................... 

Vyberte si zosity! …........................................        Čítajte nahlas! ….................................................... 

Učte sa matiku! …...........................................       Choďte domov! ….................................................. 

3. Ergänze! 

….......................... an die Tafel!    …................... mit dem Kuli! 

….................. die Tür auf!     …................... dein Essen! 

…................... den Spitzer heraus!   …................... den Tee! 

…...................  das her!     ….................. mir bitte den Bleistift! 

…................... mir bitte die Hausaufgabe! ….................. das Fenster zu! 

 

4. Napíš, aké príkazy dostávaš od rodičov, učiteľov! 

….....................................................................   ................................................................................... 

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

 

Slovenský jazyk a literatúra  
 

Gramatika  

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané žiakom. 
 

 

Literatúra 

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané žiakom. 
 

 

 

Dejepis 

Systematizácia a upevňovanie učiva: Druhá svetová vojna,  Svet po druhej svetovej 

vojne. 

Dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 

 

 

Vyučovací predmet : Fyzika                                              Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  9.B, 9.C                                                                      Úlohy na obdobie : 8.6. -12.6. 2020 

Milé „ešte deti“ – budúci študenti,  

 v tomto týždni si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  vedomosti z fyziky prostredníctvom pracovného listu, 

ktorý bude pre vás uverejnený  na portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete použiť poznámky zo zošita, učebnicu fyziky, 

internet .  



Tento spôsob precvičovania učiva fyziky 9. ročníka je DOBROVOĽNÝ (nebudem riešenia úloh  

hodnotiť!!!) Mal  by byť pre vás formou zábavy, ktorá vám prinesie úžitok a dobrý pocit z vykonanej 

práce !!!. 

 Tento týždeň na portáli ALF je  pre žiakov  9.B, 9.C  na precvičenie  a upevnenie  učiva o elektrických vlastnostiach látok 

,uverejnený  pracovný list pod  názvom:  „Ohmov zákon, elektrický odpor vodiča“. 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE 2.x!!!  

Žiaci, ktorí si splnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si poznámky do zošita, poslali mi: zdokumentované 

riešenia úloh, prezentáciu /projekt („Alternatívne zdroje energie“) ,  môžu (ak chcú) už oddychovať a tešiť sa 

na letné prázdniny !!! 

 

Žiaci, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti  ,môžu ešte stále svoje riešenia úloh, 

vypracovanú prezentáciu /projekt alebo vyrobenú pomôcku zdokumentovať  a poslať  na môj email: 

zlatapavlovicova@gmail.com    

Vybrať si môžete akékoľvek úlohy z fyziky z predchádzajúcich období samoštúdia  od 16.3.2020!!! 

 

Chémia 9. Ročník 

8.6 – 12.6.2020 

 

Milí deviataci! 

Prosím Vás , aby ste si dokončili všetky úlohy, ktoré som Vám zadala a poslali ste mi ich na mail: jkacinova@azet.sk do 

konca týždňa. Je to dôležité k Vášmu koncoročnému hodnoteniu. Ďakujem! 

 

Biológia 

 

Ahojte deviataci! 

Na tento týždeň Vám neposielam žiadne  povinné úlohy.  

Prosím vás, aby ste mi poslali vypracované pracovné listy, ktoré som vám zadávala.  

Pre tých, ktorí si chcú dobrovoľne zopakovať učivá z biológie  posielam na edupage otázky aj s odpoveďami.  

Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa snažia a posielajú mi veľmi pekne spracované úlohy.  

Ak je s niečím problém, prosím , aby ste ma kontaktovali prostredníctvom mailu: johankafabova@gmail.com  
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Občianska náuka 

Dane a daňová sústava  Učebnica str. 63-64 

Pracovný list Dane a daňová sústava 

I. Prečo sú dane dôležité – 

II. Ako možno charakterizovať daň a ako ich možno platiť –  

III. Ktoré sú najčastejšie priame dane a z nich miestne dane –  

Všetky doteraz vyžiadané práce posielať do 17. júna 2020 na mail gejza.sitkey@gmail.com. 



   



 

 

 

 

 

Označ štát Južnej Ameriky podľa jeho obrysu.  

Čile/Guyana  


