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                              SAMOŠTÚDIUM  - 9.C   od 11.5.2020 – 15.5.2020 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

Gramatika:  

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané žiakom. 

 

 

 

Literatúra: 

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané žiakom. 

Filmy: Bedári, Chrám Matky Božej v Paríži. 

 

 

 

Dejepis  

Opakovanie tematických celkov Druhá svetová vojna,  Svet po druhej 

svetovej vojne. 

Učebnica str. 124 – 125  / Vstup Slovenska do EÚ a NATO 

Sledujte dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 

 

 

  Matematika  

  Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať pracovný list  a test na opakovanie 

učiva základnej školy.   Ak niekto stratil heslo , alebo máte aj iné otázky , napíšte mi 

na mail  blukacikova@centrum.sk .  Pracovný list vypracujte do zošita odfoťte a pošlite mi 

na mail, prípadne na Messenger,  na „bezkriedy“ 

ONLINE hodina matematiky 13.5. 2020 o 11 hodine na ZOOM  

ID  540 398 3598  ,  bez hesla.  

 

 

 

 

 

http://www.bezkriedy.sk/
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Anglický jazyk 
Domáca úloha 9.BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

Ahojte, ďakujem tým, ktorí mi poslali, alebo pravidelne posielajú vypracované 

zadania. Keďže je stále dosť tých čo mi neposlali nič, dávam vám tento týždeň na 

dobehnutie zameškaného. Naozaj by som bola rada keby sa mi ozvete a pošlete mi 

spätnú väzbu čo najskôr!!!!  

Zároveň si prosím vypracujete domácu úlohu na opakovanie na Alf, aby som zistila 

ako vám to ide.  

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Názov: Opakovanie anglického jazyka pre 9. ročník 

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

 email: tanickavrabel@gmail.com 

 
9C  ANJ Mg. Monika Kubrická  11.5.-15.5.2020 

Workbook 

-5B – reading – Fun in the Highlands – cv.1 

-5C Buying a ticket – str.48-/ cv.1 

-str.49/ 3 – doplň email s predložkami  

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

Ak máte nejaké otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, neváhajte mi napísať. Keby niekomu nešli 

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

Prajem všetkým pekný týždeň ☺  

 

 

Ruský jazyk 
 

Trieda:  9.C 

 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

___________________________________________________________________________ 

 
Ahojte  dievčatá a chlapci!  

Minulý týždeň som Vás žiadala o poslanie  prác, aby som získala spätnú väzbu  

o tom, ako pracujete, s čím si neviete poradiť a pod. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí  

mi svoje vypracovania úloh poslali.  

 

Od  niektorých jednotlivcov  som však doteraz žiadnu spätnú väzbu nedostala, preto ich  žiadam o 

spoluprácu znova. Pristupujte, prosím, k plneniu študijných povinností zodpovedne a pošlite mi 

vypracovanie zadaných úloh mailom  

na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com                 Termín: do 15.5. 2020   

 Do vyššie uvedeného termínu  mi každý z Vás pošle vypracované tieto úlohy:  

1. Prezentácia o meste Petrohrad 

2. Cvičenia z pracovného zošita s. 21 a s. 24 

3. Prepis textu – učebnica RJ str.  38 – názov:  Четыре названия гoрoда 

                                                                           ( časť а + časť б  → spolu) 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
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 Pozor! Prepis musí byť napísaný čitateľne písanou azbukou v zošite RJ. 

 Do predmetu správy napíšete Portfólio RJ, vaše meno a priezvisko, triedu 

Prílohy budú dve:  

 1. Prezentácia – Petrohrad – príloha bude v PowerPointe 

 2. Cvičenia z PZ s.21, s. 24  + foto prepisu s Vaším podpisom - Príloha bude   

  vo formáte Word – pomenovaná Portfólio, vaše meno a priezvisko, trieda 

Tí, s ktorými sa stretávame na hodinách RJ on-line sú informovaní. Pre žiakov, ktorí mi  už 

prezentáciu poslali, mi pošlú len úlohy uvedené v bode 2 a 3. 

 

Квиз → Гoрoд Санкт - Петербург ( Kvíz - Mesto Petrohrad)        

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 

 

Preskúšajte sa aj v programe ALF       
zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla) → výber 

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Test: В гoрoге.Санкт-Петербург 
 

Dohodnutý termín on-line hodiny platí.       

Pekný týždeň!   
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Nemecký jazyk 
SAMOŠTÚDIUM 

Predmet: Nemecký jazyk 

Trieda:  9.B, 9.C 

Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 

Obdobie: 11.5. – 15.5. 2020 

 
Milí moji nemčinári,  

 

s niektorými sme sa dlhšie nevideli, tak sa na Vás teším v piatok a želám Vám dovtedy  krásny týždeň. Tí, ktorí mi 

neposlali odfotené vypracované úlohy, urobte tak na mikulova.annamarie@gmail.com  

Annamarie Mikulová. 

 
 
Modul 5/ Lekcia 2 Gesund leben Udravo žiť 

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

 
2. Práca s učebnicou 

 

s. 66– čítanie s porozumením. 

 

Prosím prečítajte a preložte  si text, pracujte so slovníkom – môže byť aj on-line napr. 

www.slovnik.sk, 

-vypíšte všetky slovesá a napíšte si k nim preklad, 

-odpovedzte na otázky celou vetou: 

 

1. Wie viele Portionen gibt es im Rezept? 

2. Braucht man auch Schnittlauch und Salz? 

3. Muss man Ol in  der Pfanne erhitzen? 

4. Was meinst du, schmeckt  Bauernjause gut? 

 

s. 67 cv. 16  

– spojte, ktoré možnosti by mohli patriť k sebe, možností je viac, napíšte si ich do zošita. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pošlite mi  prezentácie, ktoré mate zadané!  

Zároveň mi pošlite predchádzajúce pracovné listy./ Panama, Laplatské štáty, Brazília/ 

Ďakujem 

Maková 

 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
http://www.slovnik.sk/
mailto:eva.makava@gmail.com
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Peru 
Troma vetami charakterizuj pojem typický pre Peru. 

Arequipa- 

 

Guano- 

 

Cusco- 

 

Machu Picchu- 

 

Urubamba- 

 

Paracas- 
 

 

Fyzika 
 

Vyučovací predmet : Fyzika                                          Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  9.B, 9.C                                                              Úlohy na obdobie : 11.5 – 15.5.2020 

 
1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Elektromagnetická indukcia“ 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 . 

 

2. Vyriešte úlohy z učebnice Fyzika pre 9.ročník základnej školy str.76/1.,2., a str. 80/3. 

      Vyriešené úlohy (aj tú z prezentácie) zdokumentujte a pošlite  

   na email : zlatapavlovicova@gmail.com 

P.S.  Posielajte zdokumentované riešenia aj v prípade, že niektoré budú nesprávne. Dôležitá je 

vaša snaha pracovať !!! 
 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com
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Biológia 
Ekosystém 

Ekosystém je základná jednotka prírody, v ktorej prebieha trvalá výmena látok a energie. 

Ekosystémy, ktoré sú charakteristické podobným zložením rastlinstva a živočíšstva, majú podobnú 

makroklímu ako aj pôdne podmienky, združujú sa do tzv. biómov. Súhrn všetkých biómov, resp. 

ekosystémov Zeme sa označuje pojmom biosféra. 

 

Úloha na dva týždne: 

Pripraviť prezentáciu na tému: Fauna a flóra kontinentov. Každý žiak si vyberie jeden kontinent, 

ktorý spracuje z hľadiska zastúpenia fauny ( živočíšstva) a flóry ( rastlinstva). Každá prezentácia 

bude obsahovať minimálne 6 rastlín a 6 živočíchov, ktorí žijú na danom území kontinentu. 

Prezentácie mi prosím zašlite na mail  dominikajamborova11@gmail.com  do 22.5.2020  

 

Prajem pekný týždeň! 

 
CHÉMIA  
 

 
Úloha 1:  Vyhľadajte základné informácie o vybraných vitamínoch. Môžete použiť rôzne zdroje( 

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

jkacinova@azet.sk 

VITAMÍN D 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

VITAMÍN K 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

VITAMÍN E 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

 

Úloha 2:  Poznámky do zošita: ZDRAVÁ VÝŽIVA 

Najdôležitejšie zložky potravy sú: tuky, cukry, bielkoviny . Spoločne sa označujú ako živiny. 

Potrava človeka by sa mala skladať z: 10 - 15% bielkovín, 30% tukov a 50-60% cukrov. 

Nevyhnutnou zložkou potravy – voda. Človek potrebuje prijať denne asi 2,5-3l vody. Medzi 

ďalšie významné zložky patria minerálne látky (železo, vápnik, fosfor) a vitamíny. 

K zdravej výžive vám pridávam aj pracovný list (vypracovaný mi ho pošlite do 15.5.2020) 

Faraónova pyramída zdravia 

mailto:jkacinova@azet.sk
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Dopíš, čo sa nachádza na jednotlivých poschodiach potravinovej pyramídy. (pomôž si 
učebnicou) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeden z najznámejších faraónov bol Tutanchamon. Tento muž bol podľa vedcov nižšieho 

vzrastu. Meral okolo 165 centimetrov a jeho hmotnosť sa mohla pohybovať okolo 60 

kilogramov. Mal ženské prsia a do jeho smrti mohla prehovoriť gangréna po zlomenine nohy a 

aj malária. To všetko vedci vyčítali z múmie starej viac ako 3 300 rokov. Aj keď je dnes 

Tutanchamon najznámejším vládcom starovekého Egypta, v hierarchii jeho predchodcov a 

nástupcov bol jeden z najmenej významných. Na trón nastúpil ako deväťročné dieťa a umrel o 

desať rokov neskôr. BMI index žiadny z faraónov isto nepoznal. BMI je skratka výrazu Body 

Mass Index a v preklade znamená Index telesnej hmotnosti. Patrí medzi najviac využívané 

metódy merania obezity. 

Vypočítajte hodnotu BMI indexu faraóna Tutanchamona podľa dole uvedeného 

vzorca a pomocou tabuľky zisti, či faraón trpel obezitou. 
 

 
 

BMI MENEJ AKO 18,5 PODVÁHA 

BMI 18,5-24,99 ZDRAVÁ VÁHA 

BMI 25 – 29,99 NADVÁHA 

BMI 30 A VIAC OBEZITA 

 
 
ODPOVEĎ: ...................................................................................................................................... 

Pyramídy sú prvým divom sveta a ako jediné zo siedmich divov ešte stoja. Nachádzajú sa na skalnatej 

planine oddeľujúcej údolie Nílu od púšte a sú zoradené v dĺžke temer sto kilometrov od Káhiry až po 

Illáhún. Pyramídy vystavané z obrovských kamenných blokov patria medzi najväčšie stavby 

vytvorené ľudskou rukou. Dnes ich je v Egypte evidovaných medzi 80 a 111. Medzi najznámejšie 

patrí Chufuova, ktorá je zároveň zo všetkých najväčšia. Bola postavená v rokoch 2580–2560 pred 

našim letopočtom. V súčasnosti je však najznámejšou zo všetkých pyramíd potravinová pyramída. 

BMI hodnota = Hmotnosť v kg : (výška v 
m)2 
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Predstavte si, že faraón by bol fanúšikom rýchleho občerstvenia. K dispozícii 

máte tabuľku nutričných hodnôt jedál a nápojov, ktoré ponúkajú v 

najpopulárnejšom fastfoode. Dokážete mu navrhnúť jedálniček na celý deň tak 

aby neprekročil 2000 kcal za deň. Nezabudnite na to, že musí i piť . 

ZDROJ: http://aktuality.fitexpres.sk/nutricne-hodnoty-potravin/nutricne-hodnoty-

hotovych-jedal-mcdonald-s.html 

https://www.mcdonalds.sk/nutricna-kalkulacka/ 

Raňajky: ......................................................................................................................... 

Desiata : ........................................................................................................................ 

Obed: ............................................................................................................................. 

Olovrant: ....................................................................................................................... 

Večera: .......................................................................................................................... 
Úloha 3:  Do konca mája poslať PWP prezentáciu na tému, ktorú ste si vybrali v škole (kto nevie 

tému nech mi napíše). Prezentácia má mať minimálne 7 slidov (neráta sa úvod a záver) 

Prosím všetkých, ktorí mi ešte neposlali vypracované úlohy k témam cukry, tuky, bielkoviny 

a vitamíny (prvú časť) nech tak urobia do konca týždňa. 

 

 

http://aktuality.fitexpres.sk/nutricne-hodnoty-potravin/nutricne-hodnoty-hotovych-jedal-mcdonald-s.html
http://aktuality.fitexpres.sk/nutricne-hodnoty-potravin/nutricne-hodnoty-hotovych-jedal-mcdonald-s.html
https://www.mcdonalds.sk/nutricna-kalkulacka/

