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                              SAMOŠTÚDIUM  - 9.C   od 18.5.2020 – 22.5.2020 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

Gramatika:  

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané žiakom. 

 

 

Literatúra: 

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané žiakom. 

Film: Dieťa z kontajnera ( dráma, Veľká Británia ). 

 

 

Dejepis  

Opakovanie tematických celkov Druhá svetová vojna,  Svet po druhej 

svetovej vojne. 

Učebné materiály poslané žiakom. 

Dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 

 

 

 

  Matematika  

 

Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať pracovný list na zopakovanie percent 

a príklady s grafmi a percentami .  Pracovný list vypracujte do zošita odfoťte 

a pošlite mi na mail, prípadne na Messenger,  na „bezkriedy“ 

Test  v programe Hot Potatoes  na opakovanie učiva základnej školy vypracujte, 

odfoťte otvorený test s konečným výsledkom a pošlite mi na mail  

blukacikova@centrum.sk .   

ONLINE hodina matematiky 20.5. 2020 o 11 hodine na ZOOM  

ID  540 398 3598  ,   heslo: matematika  

 

 

 

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

 

Týždeň od 18.5. do 22.5.2020 

 

Minulý týždeň ste mali vypracovať test v programe Alf. Ďakujem tým, ktorí si to 

poctivo spravili. Takto vidíme čo vieme a v čom naopak treba pridať. Tento týždeň 

vám opäť dávam domácu úlohu z piatej lekcie 5 A a 5 B. Prosím vás o vypracovanie! 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Názov: Project 5_U 5_test 5A, 5B 

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

 email: tanickavrabel@gmail.com 

 

 

 
9C  ANJ Mg. Monika Kubrická  18.5.-22.5.2020 

Student´s Book 

5D The sale of the century – str.62+63 / cv.1,2,3 – čítanie s porozumením, prečítajte si text a podľa 

neho urobte cvičenia 

Opakovanie a upevňovanie gramatiky – do zošita si nalep cvičenie alebo napíš to, čo by si doplnil 

1.They speak English and French at this hotel. 

English and French at this hotel. 

 

2.The little boy broke the window last week. 

The window by the little boy last week. 

 

3.Jill uses the computer quite often. 

The computer by Jill quite often. 

 

4.Picasso painted this picture. 

This picture by Picasso. 

 

5.Last year they published ten books. 

Ten books (by them) last year. 

 

6.Next year George will visit Marc in London. 

Next year Marc by George in London. 

 

7.Jim has opened the window. 

The window by Jim. 

mailto:tanickavrabel@gmail.com
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8.Lucy buys many books.  

Many books by Lucy. 

 

- Slovná zásoba 5C a 5D – opakovať si 

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 

 
Samoštúdium  Ruský jazyk  (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Trieda:  9.C         Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

 

Ahojte! 

Ďakujem žiakom, ktorí mi poslali svoje prepisy textu aj vypracované cvičenia z PZ/ s. 24.        Kto 

tak neurobil, nech na tom pracuje tento týždeň.  

Domáca úloha – vypracujete PL - kvíz o Petrohrade  a pošlite  mi ho  mailom na adresu: 

sedmiriam6.a@gmail.com                                                       Termín: 22.5. 2020 

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?  

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
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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 

Minulý týždeň 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   

 Niektorí nemáte vypracovaný  ani test -  Bývanie, miestnosti v byte ( zadaný už dávno). 

Začíname lekciu 7    

Téma:  U lekára 

Vypočujte si nahrávku k textu - Бoлезни. У врача. (učebnica RJ s. 39) 

- uvedený text si  viackrát prečítajte, dbajte na správnu intonáciu a prízvuk 

- napíšte si do zošitov novú SZ v učebnici zo s.40  

- slovnú zásobu sa naučte ! 

- cez Edupage Vám pošlem zvukovú nahrávku textu a doplňujúci materiál – Časti tela 

 

Dohodnutý termín on-line hodiny platí.       

 

Pekný týždeň!   

 

 
 

Nemecký jazyk 
SAMOŠTÚDIUM 

Predmet: Nemecký jazyk 

Trieda:  9.B, 9.C 

Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 

Obdobie: 18.5. – 22.5. 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 M. 

 

Modul 5/ Lekcia 2 Gesund leben Zdravo žiť 

 
1. Práca s učebnicou 

s. 68 cv. 21– čítanie s porozumením. 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
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Prosím prečítajte a preložte  si text, pracujte so slovníkom – môže byť aj on-line napr. 

www.slovnik.sk,   -odpovedzte na otázky písomne  celou vetou: 

 
2. Pracovný list/Arbeitsblatt 
1. Gesund essen – die neue Diät für alle! 

 
A) Kinder, ab heute gibt es keine Pommes frites mehr, sondern nur Gemüse und Salat! 

Ihr dürft keine Pommes mehr essen! Ihr müsst  Gemüse und Salat essen. 
B) Kinder, ab heute gibt es keine Hamburger mehr, sondern Fisch! 

____________________________________________________________________ 
C) Kinder, ab heute gibt es keine Cola mehr, sondern Milch! 

____________________________________________________________________ 
D) Kinder, ab heute gibt es keine Schokolade mehr, sondern Joghurt! 

____________________________________________________________________ 
E) Kinder, ab heute gibt es keine Pizza, sondern Reis und Gemüse !  

____________________________________________________________________ 

 
2. Was musst du während der Pandemie tun?/Čo musíš počas pandémie robiť? (5 Sätze) 

Was darfst du während nicht tun?/Čo nesmieš počas pandémie  robiť? (5 Sätze) 
 

3. Verbote. Zákazy. 
A) Ist das Rauchen hier verboten? Ja, hier darf man nicht rauchen. 
B) Ist Eis essen hier verboten?  ____________________________________________ 
C) Ist das Spielen hier verboten? ____________________________________________ 
D) Ist das Radfahren hier verboten? ____________________________________________ 
E) Ist das Autofahren hier verboten? ____________________________________________ 
F) Ist das Parken hier verboten? ____________________________________________ 

 
4. Warum? Prečo?   Weil…Pretože…    Verbinde Sätze mit weil.    Spoj vety so spojkou weil. 

A) Warum isst du keine  Süßigkeiten?    a/ Ich habe keinen Hunger. 
B) Warum trinkst du Kamillentee?   b/ Ich bin mude. 
C) Warum isst du so wenig?    c/Sie sind ungesund. 
D) Warum gehst du abends nicht weg?  d/ Ich habe Bauchschmerzen. 
E) Warum gehst du so früh schlafen?   e/Radfahren ist gesund. 
F) Warum bleibst du bis 23.00 Uhr auf?  f/ Ich will den Krimi sehen. 
G) Warum fährst du immer Rad?   g/ Meine Eltern wollen es nicht. 

z.B. /napr.  Ich esse keine Süßigkeiten, weil sie ungesund sind.  

 

 

Geografia 
 

Prezentácie sú na portáli ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: 

zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla)                         

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

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

Laplatské štáty, Brazília, Peru. 

 

Prezentácia Peru – je to moja prezentácia z cesty po poznávaní Peru. Chcem  vám  

ukázať krasy prírody a priblížiť kultúru a život obyvateľov Peru. Nájdete v nej aj správne 

odpovede na otázky, ktoré ste si mali vyhľadať o Peru. 
 

http://www.slovnik.sk/
mailto:eva.makava@gmail.com
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Fyzika 
Vyučovací predmet : Fyzika                                              Vyučujúca : Mgr. Zlata 

Pavlovičová 

Triedy:  9.B, 9.C                                                                      Úlohy na obdobie : 18.5 – 

22.5.2020 

 
1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Vznik a využitie striedavého elektrického prúdu“ 

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 

 

2. Vyriešte úlohy z učebnice Fyzika pre 9.ročník základnej školy str.93/1, 2, 3, 4 

  Vyriešené úlohy 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 !!! 
 

 
 

 

 

 
 

 

Občianska náuka 
Ahojte žiaci, 

úlohou na tento týždeň bude vytvoriť prezentáciu o tom ako trávite dni (od pondelka do nedele) 

počas pandémie koronavírusu. Do prezentácie uvediete váš denný harmonogram, môžete pripojiť 

aj obrázky alebo fotky ☺ 

 

Prezentáciu poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

 

 

 

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: (od 11.5. 2020 – 22.5 2020) 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com
mailto:dominikajamborova11@gmail.com
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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 : V priebehu 3. dní sleduj  a zapíš si, čo zješ a vypiješ. Vyhodnoť svoj 

jedálny lístok z hľadiska dostatočného prísunu vitamínov.   Svoje zistenia zapíš do 

tabuľky. Na každý deň si sprav novú tabuľku.   

Úloha 2: Navrhni,  ktoré vitamíny by si mal viac zaradiť do svojho  jedálnička ako 

prevenciu pred ochorením COVID 19 

1. deň (2.,3.) Jedlá a nápoje počas dňa Prijaté vitamíny 

Raňajky   

Desiata   

Obed   

Olovrant   

Večera   

 

Vyhodnotenie: 

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

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

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

Vitamíny a potraviny, ktoré ich obsahujú  odporúčané ako prevencia pred 

ochorením COVID 19. 

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

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

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

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

 

Tento týždeň online hodina nebude. 
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VYV pre 9.ročník 

Ahojte moji milí, všetkých vás pozdravujem a mám pre vás pripravenú 

úlohu 

na najbližšie dva týždne. Kedysi dávno som čítala krásnu knihu o 15 

ročnom dievčatku, ktoré v lete bolo na prázdninách pri mori a skákala zo 

skaly. Pri skoku narazila hlavou na kameň vo vode. Ochrnula od hlavy po 

päty. Je to veľmi silný príbeh a hlavne inšpirujúci. To dievča napriek 

ochrnutiu to nevzdalo a robilo neuveriteľné veci. Jednou z tých úžasných 

vecí, ktoré robilo bolo, že nádherne maľovalo. Keďže nehýbala rukami 

ani nohami, maľovala ústami. 

Vašou úlohou bude vyskúšať si maľovať ústami, alebo nohou. Môžete 

vyskúšať obidve alternatívy. Pokojne si načrtnite najprv ceruzkou 

a dokončite štetcom. 

Chcela by som, aby ste sa zabavili pri maľovaní, ale aj aby ste si 

uvedomili, aké je vzácne, že ste zdraví.  

Kresliť budete na formát A4, vodovými farbami. Štetec si chytíte do úst 

(nezabudnite si ho najprv umyť), alebo medzi prsty na nohe. Môžete si 

rukou vymývať štetec a naberať farbu, ale maľujte ústami, nohou. 

Téma – krajina s domami, zeleňou, stromami..........pokúste sa tú krajinku 

vybudovať sami. 

Držím palce pri maľovaní. Užite si to. 

Pošlite mi všetky vaše práce na môj mail. Ďakujem. 

 

Prácu máte na dva týždne. 
 


