
                              SAMOŠTÚDIUM  - 9.C   od 1.6.2020 – 5.6.2020 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

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. 

Učebné materiály poslané žiakom. 

Dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 

 

 

 

  Matematika        

Opakovanie na tento týždeň:  Priama a nepriama úmernosť. Mierka mapy. 

Na  www.bezkriedy.sk  sú dva testy na túto tému. Je potrebné ich vypracovať, kliknúť na 

„vyhodnotiť celý test“ . Ja si to na stránke bezkriedy skontrolujem. 

Úlohy , ktoré ste mi ešte neposlali   je potrebné , aby ste  vypracovali a poslali.  

 

    ONLINE hodina matematiky   streda 3.6.2020 o 11 hod.   

 

                           ID 540 398 3598  ,   heslo: matematika 

 

 

http://www.bezkriedy.sk/


Anglický jazyk 
Domáca úloha 9.BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 1.6. do 5.6.2020 

 

Ahojte deviataci, 

Pred troma týždňami som vás žiadala o vypracovanie testov v programe ALF. Je to výborná cesta 

ako získať spätnú väzbu pre mňa, ale aj pre vás. Mnohí z vás, ste si nevypracovali ani jeden test. 

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

a poslať týždne dozadu. Toto všetko je súčasťou vášho koncoročného 

hodnotenia. 
 

 

 

 

 

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

žiaka (bez hesla) 

 

 

 

 

 

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

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

 

DOMÁCA ÚLOHA:  

1. Vypracujete projekt na tému:  

8 tips – How to survive quarantine in the best way 

- vytvoríte plagát s tipmi a radami, ako čo najlepšie zvládnuť toto pandemické obdobie 

doma. Teda napíšete tipy a rady, ktoré považujete za najužitočnejšie pre toto obdobie. 

- alternatíva k plagátu - písomný prejav, prezentácia.  

- predstavujte si, že plagát vystavíte na verejné miesto, aby ste tak pomohli ostatným 

kamarátom vyrovnať sa s mimoriadnou situáciou v akej sme sa ocitli.  

- využite všetky vaše zručnosti, kreativitu a fantáziu. 

- projekt píšte iba v anglickom jazyku! 

- využite obrázky, fotky, čokoľvek máte k dispozícii... 

 

2. Vypracujete krátky písomný prejav na tému:  

„International Children´s Day“ 



Vypracujte 10 viet k tejto téme. Môžete tvoriť vlastné myšlienky, alebo si vety doplň podľa 

nasledovných bodov (tvor pestré vety, v rôznych časoch, pripoj zaujímavé fakty z internetu): 

- What is the „International Children´s Day“ about? 
- How do we celebrate it? (How do you celebrate it?) 
- What activities / atractions  / competitions are typical for this day? 
- What are your memories of this day from your childhood? (describe the most exciting 

experience) 
- Are there any advantages for children in Slovakia on this day? (free entrance to some 

attractions like ZOOs ...) 
- What would you change about this day? How could children celebrate it? What else 

could be done for them? 

Písomný prejav mi posielajte taktiež na email do konca tohto týždňa spolu s projektom. Do 

predmetu emailu napíšte, čo mi posielate, meno a triedu. Niekedy ani neviem od koho mi prišiel 

email a do predmetu nezadáte nič. ĎAKUJEM. 

 

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

 email: tanickavrabel@gmail.com 

 

 

 
9C  ANJ Mg. Monika Kubrická  1.6.-5.6.2020 
-súčasťou vášho portfólia by mal byť aj vypracovaný projekt, ktorý vám dávam na tento týždeň. Je na vás akou formou ho 

vypracujete (word s obrázkami, powerpoint, výkres, ktorý odfotíte a pošlete). Používajte gramatiku a slovnú zásobu, ktorú 

viete a hlavne nekopírujte, nekomplikujte si to... 

 

PROJECT – PROJECT – A FAMOUS PERSON  

-vyberte si známu osobnosť( spisovateľa, herca, politika, speváka....), najlepšie z minulosti, ktorá už nežije (alebo aspoň 

nejakú staršiu) a napíšte o nej v minulom čase. Ak si vyberiete zo súčasnosti, nezabudnite rozlišovať prítomný a minulý 

čas. Má to byť osobnosť, ktorá niečo dokázala, niečo dosiahla, bola známa v zahraničí, niekomu pomáhala, urobila niečo 

pre Slovensko..... 

Pomôžte si otázkami: 

Where and when was he/ she born? 

How many brothers/ sisters did she have? 

What do we know about his/ her early life? 

What does he/ she look like? 

How did he/ she start his/ her profession? 

How did he/ she become famous? 

What did he/ she achieve? 

What did he she do in later life/ before he / she died?........ 

 

Informácie nájdete na internete ale upravte ich, zjednodušte, NEKOPÍRUJTE !!!!!Napíšte prečo ste si vybrali práve túto 

osobnosť. 

 

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

Ak máte nejaké otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, prekonzultovať ohľadom projektu, neváhajte mi napísať. Keby 

niekomu nešli preposlať vypracované úlohy, môžeme sa dohodnúť na inom spôsobe odovzdania.  

-ZOOM utorok 2.6.2020 o 10:00 (v prípade zmeny dám vedieť na váš mail) 

ID 207-217-1697  Heslo 945239 
Prajem všetkým pekný týždeň ☺  



 

 

 

Ruský jazyk 
Ruský jazyk  (týždeň 1.6. 2020 – 5.6.  2020) 

Trieda:  9.C         Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

 

Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali svoje vypracovanie cvičení 4 + 5 z PZ/ s. 26.  

 PL – Kvíz  o Petrohrade pripájam do úloh opäť, pretože mi ho neposlali všetci.  

Prosím Vás o jeho vypracovanie a zaslanie na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com                                                        

 

Pracovný list – Kvíz o Petrohrade 

Oбведи кружкoм правильный oтвет. ( Zakrúžkuj správnu odpoveď) 
1. Гoрoд Санкт – Петербург был oснoван в :  

а/ 1803 гoду                  б/ 1703 гoду              в/ 1813 гoду 

 

2. Гoрoд Санкт – Петербург лежит на реке:  

а/ Вoлге                         б/ Мoскве                  в/ Неве 

 

3. Ктo oснoвателем гoрoда  Санкт – Петербург? 

а/ царь Пётр  I.    б/ царь  Роман Ростиславич    в/ царь  Владимир Святославич 

 

4. Чтo такoе Эрмитаж?  

а/ зooпарк                 б/ универмаг          в/ музей 

 

5. Пoчему Санкт – Петербург называт севернoй Венецией? 

а/ в нём мнoгo рек и каналoв       

б/ в нём мнoгo магаыинoв, кафе и рестoранoв    

             в/ в нём мнoгo аквапаркoв и кинoтеатрoв 

6. Памятник Петру I. называется: 

а/ Эрмитаж                    б/ Медный всадник         в/ Александрoвская кoлoна 

 

7. Скoлькo дней прoдoлжалась блoкада гoрoда вo время Великoй Oтечественнoй вoйны?  

а/ 365 дней            б/ 120 дней         в/ 900 дней 

 

8. Как раньше наызвали гoрoд Санкт – Петербург?  

а/ Петербург         б/ Петрoград         в/ Ленинград 

 

9. Чтo такoе Невский прoспект? 

а/ театр        б/ цирк      в/ главная улица гoрoда 

 

10. Кладбище, кде пoхoрoненo 650 тысяч граждани вoинoв, кoтoрые пoгибли вo время блoкады 

гoрoда называется:  

 а/Пискарёвскoе         б/ Мoскoвскoе        в/ Памятник Пушкину 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


Tiež  ste si mali preveriť svoje vedomosti aj v programe ALF      . Viem, že mnohí z Vás si túto úlohu nesplnili. 

Máte možnosť napraviť to tento týždeň.  

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

hesla) 

Test: В гoрoге. Санкт-Петербург   

Začali sme sa zaoberať témou - Zdravie, choroby.  U lekára 

Vypočuli a prečítali ste  si nahrávku k textu - Бoлезни. У врача. (učebnica RJ s. 39) 

Cez Edupage som Vám poslala zvukovú nahrávku textu a doplňujúci materiál – Časti tela.  

 

Domáca úloha na tento týždeň → vypracovať cvičenia 1, 2, 3 z PZ  na strane 28. Pri doplňovaní predložiek 

v cvičení 2  si pomôžte textom z učebnice RJ,  s. 39. 

Opakovať si slovnú zásobu súvisiacu s preberanou témou. 

Kto nestihol dokončí si  z  PZ RJ  → cvičenia 4 + 5 na strane 26. 

 

Vypracovanie uvedených cvičení + PL Kvíz o Petrohrade mi, prosím, pošlite mailom na adresu: 

sedmiriam6.a@gmail.com   

 

 Je to jedna z častí Vášho portfólia, ktoré na konci školského roka hodnotím! 

                                                     

Príjemný týždeň!        

 

 
 

 

 
 

 
 

Nemecký jazyk 
SAMOŠTÚDIUM 

Predmet: Nemecký jazyk 

Trieda:  9.B, 9.C 

Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 

Obdobie: 1.6. –5. 6. 2020 

 

Milí moji deviataci,  

 

veľmi pekne Vám ďakujem, že robíte krásne projekty a snažíte sa pracovať podľa zadaní. Tento týždeň Vám 

dávam minimum, aby ste si mohli dokončiť, čo ste mi ešte neposlali na mikulova.annamarie@gmail.com  

 

Ďakujem a prajem Vám krásny týždeň. Annamarie Mikulová ☺ 

 

Návšteva u lekára 

 

1. Pozrite si  dialóg na tomto linku. Podľa videa  napíšte vlastný dialóg lekára a pacienta /min. 10 viet/. 
https://www.youtube.com/watch?v=vMMZ6EQ4KIk 

 

 

 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=vMMZ6EQ4KIk


Geografia 

 
Gratulujem vám k prijatiu na stredné školy. Držím palce, aby ste si vybrali tie správne školy. /Podľa mojich 

informácii, veľa z vás prijali na 2 školy /.  

                     

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

 

JUŽNÁ AMERIKA – opakovanie 

 

1. Najväčším štátom Južnej Ameriky je _______________. 

 

2. Vymenuj 3 štáty guyanskej oblasti. _______________________________________________ 

 

3.Hlavným mestom Brazílie je __________, no najväčšie mestá sú prístavy _______________ a ________. 

 

4. Najpopulárnejším športom v Brazílii je _________. 

 

5. K štátom doplň hlavné mestá: 

Argentína- 

Uruguaj- 

Paraguaj- 

Peru- 

Kolumbia- 

 

 

 

 

 

 

6. Veľké problémy Kolumbie spôsobuje výroba a pašovanie ________. 

 

 

7. Vypíš všetky susedné štáty Argentíny /5/: _________________________ 

 

8. Doplň názov:  

➢ nadlhšia rieka južnej Ameriky:     

➢ Najväčšia púšť J. Ameriky:     

➢ najväčšie pohorie J. Ameriky:  

➢  

 

9. Utvorte z nasledujúcich pojmov správne dvojice ( štát + oblasť ) 

                                

Argentína                         Brazília a guyanská oblasť 

Surinam         Andská oblasť                     

Kolumbia               Laplatská oblasť 

 

10. Napíš 3 nerastné suroviny, ktoré sa ťažia v andských štátoch: 

_____________________________ 

 

 

11. Najrozvinutejší štát Južnej Ameriky, karneval v Rio de Janeiro, futbal, dažďový prales, 

najdlhšia rieka sveta. O čom je reč? 

     a. o Argentíne      b. o Kube   c. o Brazílii  d. o USA 

mailto:eva.makova@gmail.com
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12. Ktorý z nasledujúcich štátov nepatrí do andskej oblasti? 

           a. Chile   b. Kolumbia   c. Peru          d, Paraguaj 

 

13. Laplatské štáty sú tie, ktoré sa rozkladajú okolo rieky Paraná. Nepatrí tam: 

     a. Argentína     b. Paraguaj      c. Venezuela d. Uruguaj 

 

 

14. Cez ktorý štát Južnej Ameriky prechádza rovník? Je to: 

       a. Ekvádor                         b. Brazília                           c. Kolumbia              d.Argentína 

 

 

15. Najpopulárnejším tancom v Brazílii je: 

       a. tango                               b.samba                               c. valčík                   d. polka 

   

 

 

Biológia 
Ahojte! 

Na tento týždeň vám nezadávam žiadnu úlohu. Chcem vás poprosiť, ktorí ste mi neodovzdali všetky 

zadania úloh, prezentácií, aby ste tak urobili v priebehu tohto týždňa.  

Mailová adresa: dominikajamborova11@gmail.com 

Ďakujem! 

 

 

 

CHÉMIA  

 

  
Úloha 1 V programe Alf máte test na zopakovanie :Prírodné látky a  Tuky, cukry, bielkoviny 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) /  

Úloha 2: Dokončiť všetky úlohy a tie čo som chcela, aby ste mi poslali , poslať na mail 

jkacinova@azet.sk  

                

 

Občianska náuka 
 

Ahojte žiaci, 

na tento týždeň máte vypracovať prezentáciu o ministroch školstva od vzniku Slovenskej 

republiky. Prezentácia musí obsahovať minimálne 10 snímok. 

Prezentácie posielajte na mail: dominikajamborova11@gmail.com  

 

Pekný týždeň ! 
 

 

 

 

 

mailto:jkacinova@azet.sk
mailto:dominikajamborova11@gmail.com
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Fyzika 
Vyučovací predmet : Fyzika                                      Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  9.B, 9.C                                                            Úlohy na obdobie : 1.6. -5.6. 2020 

 

Milé „ešte deti“ – budúci študenti,  

 v nasledujúcich júnových týždňoch si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  tie vedomosti 

z fyziky,  ktoré  ste nadobudli  počas celého školského roku 2019/2020, a to prostredníctvom 

testov, ktoré budú pre vás uverejnené  na portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete použiť 

poznámky zo zošita, učebnicu fyziky, internet . Testy môžete spustiť opakovane, aby ste si lepšie 

zapamätali správne riešenia úloh!  

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  8.B, 8.C,8.D  sú uverejnené dva testy  na precvičenie  

a upevnenie  učiva pod  názvom:  „Elektrický prúd a vedenie prúdu“ a  „Ohmov zákon. 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE !!!  
Niektorí z vás, ktorí si doposiaľ vzorne plnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si 

poznámky do zošita, poslali mi: zdokumentované riešenia úloh, prezentáciu /projekt 

(„Alternatívne zdroje energie“) , si môžu vydýchnuť a tešiť sa na letné prázdniny !!! 

 

 

 

Ale sú aj takí, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti! 
Títo žiaci majú ešte stále možnosť ovplyvniť koncoročné hodnotenie ich práce v predmete fyzika. 

Môžu naďalej 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!!! 

P.S. Všetko najlepšie k Vášmu sviatku – Dňu detí !!! 

 
   

 
 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com

