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                              SAMOŠTÚDIUM  - 9.C 

 
Tak ahojte ,milí moji deviataci. Myslím, že po 5 týždňoch by nebolo zlé, aby sme sa videli a porozprávali 

(trošku aj o matematike). Takže asi takto: (keď to inak nejde) Neviem, či ste z niektorého predmetu mali 

videokonferenciu, či už máte nainštalovaný vo svojich počítačoch alebo v mobiloch  aplikáciu ZOOM.  Ak 

nie, skúste si to nainštalovať, resp. stiahnuť do telefónov. Prikladám link na návod ako si stiahnuť aplikáciu 

ZOOM . https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&t=17s 

Chcela by som, aby sme sa touto cestou stretli na videokonferencii. Je to pre mňa(asi aj pre vás) niečo 

nové. Dúfam, že to zvládneme pripojiť sa a porozprávať. Vyhlasujem teda triednicku hodinu a skúšku 

toho, či sa nám to podarí pripojiť sa a hlavne počuť sa.  

Tu je teda ID a heslo na našu triednicku hodinu. Už sa na vás teším . Vaša triedna Lukáčiková  

 

Branislava Lukáčiková is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: Branislava Lukáčiková' triednicka hodina  9.C 

Time: Apr 22, 2020 11:00  

 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/93047617823?pwd=MnhiMlJXOEJQWHRFcDV6emRsMlBYdz09 

 

Meeting ID: 930 4761 7823 

Password: 5gqNtJ 

    

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

Gramatika:  

Učebné materiály poslané do skupiny. 

Sloh – Výklad ( učebnica str. 42 až 44 ). 

Napíšte  slohovú prácu ( výklad ), vyberte si z týchto tém: 

1. Prečo je nebo modré? 

2. Šumí v mušli more? 

3. Prečo je v lete teplo a v zime zima? 

4. Ako prišiel grapefruit k svojmu menu. 

Slohové práce pošlite vo Worde vyučujúcej do 30.4.2020 ( rozsah 121 až 

150 plnovýznamových slov, členenie textu/ úvod, jadro a záver ). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&t=17s
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Literatúra: 

Učebné materiály poslané do skupiny. 

Film : Jana Eyrová 

 

 

 

 

Dejepis  

Prezentácie pošlite vyučujúcej do 24.4.2020. 

Učebnica str. 110/111 – Umenie salónov a ulíc. 

Učebnica str. 112/113 – Slovenská kultúra v podmienkach totality. 

Sledujte dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 

 

 

 

       Matematika     od 20.4.2020- 24.4.2020 

 

Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať  prezentáciu  s výkladom nového učiva-  

Objem a povrch  gule a jeden pracovný list s príkladmi na precvičenie.Ďalší 

pracovný list na opakovanie učiva základnej školy na prijímacie pohovory.   Ak 

niekto stratil heslo , alebo máte aj iné otázky , napíšte mi na mail  blukacikova@centrum.sk 

.  

  

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

 

Týždeň od 20.4. do 24.4.2020 

 

Opakovanie Lekcie 4 - REVISION 

- učebnica s. 54 – písomne celú stranu vypracovať do zošita. 

- počúvacie cvičenia nájdete na webovej stránke: 

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

e=sk 

- pracovný zošity strany 40, 41, 42, 43 

- vypracované cvičenia mi pošlete na email alebo messenger do 24.4.  

 email: tanickavrabel@gmail.com 

 

http://www.bezkriedy.sk/
https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk
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9C  ANJ Mg. Monika Kubrická  20.4.-24.4.2020 

1.hodina Workbook 

-slovná zásoba U5 – str.78 – naučiť sa 

-str.44/ cv.1,2,3 – upevniť si slovnú zásobu a väzbu slovies s predložkami 

2.hodina Workbook 

-gramatika – mali ste už v 8.ročníku takže to nie je nové, skôr opakovanie a upevnenie (nalepiť 

alebo prepísať),  nájdete to aj na str.77-72 

PASSIVE VOICE (trpný rod) 

-používame ho ak nás zaujíma výsledok a nie pôvodca deja  

(dom bol postavený, autá sú vyrábané, kniha bude vydaná....) 

-ak by sme chceli vyjadriť pôvodcu deja tak použijeme „BY“ (by Shakespeare, by the new 

architect....) 

-tvar: TO BE (v akomkoľvek tvare, čase) + past participle ( 3.stĺpec alebo sloveso s koncovkou –

ed) 

        =   (am, is, are, was, were, have been, has been, will be, is going to be...) + past participle 

Príklad – This book was written in 2010., Toyota is produced in Japan. ,  

These buildings have been visited for long time. 

Zápor – to be +not  + past participle 

 This book wasn´t written in 2000. Toyota isn´t produced in Germany. 

Otázka – výmena slovosledu v slovese TO BE 

 Was this book written in 2010?, Is Toyota produced in Japan? 

-WB str.45/ cv.4,5 – trpný rod precvičiť 

3.hodina Workbook + Student´s book 

-WB str.45/ cv.6 – prepísať vety do trpného rodu podľa vzoru 

-SB str.57/ cv.5 

-opakovať a upevniť si slovíčka 5A, ktoré ste sa v pondelok začali učiť  

Prácu za celý týždeň prosím odfotiť a poslať na mail ako predtým, aby som vedela ako 

pracujete. 

AK JE ČOKOĽVEK NEJASNÉ, CHCETE NIEČO KONZULTOVAŤ, VYSVETLIŤ 

poprosím kontaktovať ma na mail, ktorý už máte kubrickam@gmail.com . 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ ☺ 

 

 

 
 

Ruský jazyk 
Trieda:  9.C 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

 

Ahojte, deviataci!  

 

Minulý týždeň ste mi mali poslať prezentáciu o meste Petrohrad. Neposlal mi ju nikto. 

Zároveň ste si mali urobiť PL, ktorý som vám poslala. 

 

Tento týždeň mi, prosím vás, pošlite prezentácie - Petrohrad a vypracovanie  Opakovania 

pracovného zošita - Hravá ruština - str. 21 /cv. 1-5  mailom na adresu: sedmiriam@6.agmail.com , 

aby som mala spätnú väzbu o vašej práci doma, ako ste cvičenia zvládli, čo vám robilo problém. 

Poslala som vám  cez Edupage poslala zvukové nahrávky textov, cvičení k učebnici RJ podľa 

lekcií. Vypočujte  si nahrávku k lekcii 6. Sledujte  prízvuk a intonáciu viet.  

 

Urobte si  test zameraný na opakovanie slovnej zásoby a písmen z lekcie 5 v programe ALF 

mailto:kubrickam@gmail.com
mailto:sedmiriam@6.agmail.com
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zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla) → výber triedy → meno 

žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Bývanie – miestnosti v byte 

 

DÚ - PZ Hravá ruština - cvičenia zo str. 22 / cv. 2, 3, str. 23 / cv. 4, 6 

         Učebnica RJ str. 38 – čítanie textu  - Четыре названия гoрoда  

                                                                          ( Štyri názvy mesta) 

 

 PZ - str. 22/ cvičenie 1  názvy pamiatok na fotografiách vám posielam:  

    

Názvy pamiatok mesta Sankt-Peterburg  

            

1. riadok -  Медный всадник,  Зимний дворец, Дворцовая площадь (Александровская    

   колонна), 

2. riadok -  Невский проспект, Пискарёвское кладбище, Летний сад 
 

Skontrolujte si cvičenia z PZ zo strany: 18, 19, 20 

Strana 18  

cv. 1  - Doplnili ste slová  spojené  s miestom bývania. Odpovede podľa skutočnosti, teda podľa 

toho, či bývate v meste – в городе alebo na dedine – в деревне, v dome – в доме alebo v byte – в 

квартире.   

cv. 2  - Pod obrázok ste napísali  pomenovania jednotlivých izieb.  Riešenie : гостиная,  

            кухня, ванная, детская, спальня 

Strana 19  

 cv. 3 – Krížovka ( vodorovne aj zvislo)  hľadali ste  pomenovania miestností. 

Riešenie: прихожая, ванная, спальня, туалет, кухня, детская, гостиная, кабинет 

cv. 4 - Do jednotlivých stĺpcov ste  rozmiestnili  nábytok a zariadenie podľa toho, v ktorej izbe sa 

môže nachádzať. Niektoré slová mohli  teda byť aj vo viacerých stĺpčekoch.  

Riešenie: Гостиная: диван, кресло, картина, книжный шкаф, телевизор, люстра  

Детская: кровать, письменный стол, полка с игрушками, компьютер, картина, ночная 

лампа      Ванная: умывальник, душ     Кухня: плита, стол, посуда 

Strana 20 

cv. 5 - Cieľom úlohy bolo precvičovanie názvov poschodí v ruštine.  Pripomínam, že prízemie je v 

ruštine первый этаж. 

Riešenie: пятый этаж, шестой этаж, седьмой этаж, восьмой этаж, девятый этаж, десятый 

этаж 

cv. 6 - Koncovky podstatných mien v inštrumentáli množného čísla. Riešenie: Перед домами 

играют дети. Я часто хожу в магазин за покупками. Папа и дядя работают водителями 

автобусов. Ученики в школе сидят за партами. Я дружу с девочками и мальчиками нашего 

класса. 

cv. 7 - Precvičovanie použitia predložiek. 

Riešenie: Над столом висит лампа. Под телевизором находится полка. Между витринами 

находится окно. Перед окном стоит стул. За журнальным столиком находится диван. 

cv. 8 – Usporiadanie poprehadzovaných slov utvoria vety:  

Riešenie: Я живу в городе Кошице. У нас большая и красивая квартира. Мы с братом 

помогаем маме на кухне. 

 

Veľa zdravia a študijného elánu! 
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Nemecký jazyk 
 

Predmet: Nemecký jazyk  

Trieda:  9.B, 9.C 

Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 

 

Obdobie: 20.4.2020 – 24.4.2020 

 
Ahojte, decká,  

verím, že sa máte dobre a ste zdraví ☺ Opäť som pre Vás pripravila  niečo z gramatiky a k tomu cvičenia. Pozrite 

si to, ak niečo nepochopíte, napíšte si otázky a ja Vám ich osobne zodpoviem na online hodine. Predpokladám, že 

v piatok 24.4. okolo 12.00 – 13.00 h. sa s Vami spojím prostredníctvom ZOOMu. Prosím Vás, ak by sa Vám dalo, 

pošlite mi opäť fotky vypracovaných materiálov buď do skupiny alebo na mikulova.annamarie@gmail.com, aby som 

si mohla poznačiť, ako Vám to ide a kto spolupracuje.  

Ďakujem a prajem Vám krásny týždeň. Annamarie Mikulová ☺ 

 
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. Poznámky do zošita  Imperatív – Rozkazovací spôsob v nemčine  

Rozkazovací spôsob v nemčine (imperatív) používame pri rozkazoch, pri požiadavkách, radách 

alebo pokynoch. Imperatív môžeme tvoriť len pri osobách: 

• 2.osobe j .č.   – du (ty) 

• 1.osobe m. č. – wir (my) 

• 2.osobe m. č. – ihr (vy – viacerí) 

• 3.osobe m. č. – Sie (Vy – vykanie) 

z. B. /napr. 

machen – robiť 

Du machst (e)   mache!  – rob!    Vyčiarknem osobu aj koncovku! 

Wir machen  machen wir! - robme!  Nič nevyčiarknem, iba prehodím! 

Ihr macht  macht!  -robte (všetci)!  Vyčiarknem osobu! 

Sie machen  machen Sie! - robte (vykanie)! Nič nevyčiarknem, iba prehodím! 

 

Imperatív pre 2.osobu j. č. “du” tvoríme tak, že vynecháme osobné zámeno “du” a koncovku -st, 

ostane tak iba koreň slovesa. 

K slovesám, ktorých kmeň končí na -t,-d, -ig, -er alebo -el, pridávame v 2.osobe j.č. koncovku -e. 

Príklady: 

du kommst → Komm! du gehst → Geh!   du wartest → Warte!     du anwortest → Antowerte! 

 Pri silných slovesách, ktoré sa nepravidelne časujú ako napr. nehmen, geben, ostáva kmeňová 

hláska zmenená. 

du gibst → Gib!   du nimmst → Nimm! 

 Pri slovesách s prehláskou v 2. osobe j.č. prehláska v imperatíve vypadáva (namiesto “ä” je v 

imperatíve “a”. 

du schläfst → Schlaf!  du fährst → Fahr! 

Imperatív pre 2.osobu m.č. “ihr” tvoríme tak, že vynecháme osobné zámeno “ihr”. Sloveso 

ostáva nezmenené vyčasované. 

ihr kommt → Kommt!  ihr geht→ Geht! 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
https://www.leitus.sk/imperativ-rozkazovaci-sposob-v-nemcine
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Poznámka: Pri silných slovesách, ktoré majú zmenenú kmeňovú hlásku v 2. a 3. osobe j.č. (du, er, 

sie, es), pri 2.osobe m.č. (ihr) nedochádza k zmene hlásky!! 

ihr gebt → Gebt!  ihr nehmt → Nehmt! 

 

V 1.osobe m.č. “wir” tvoríme rozkazovací spôsob tak, že zmeníme slovosled. 

wir gehen → Gehen wir! wir kommen → Kommen wir! 

wir geben → Geben wir! wir nehmen → Nehmen wir! 

 

Rozkazovací spôsob v 3.osobe m.č. – vykanie “Sie” tvoríme tiež obrátením slovosledu. 

Sie bringen → Bringen Sie! Sie erklären → Erklären Sie! Sie geben → Geben Sie! 

 

NEPRAVIDELNÉ TVARY IMPERATÍVU 

V nemeckej gramatike majú slovesá sein, haben a werden nepravidelné tvary aj v imperatíve: 

 

sein –    byť    haben –   mať    

du → Sei!  Buď!    du → Hab!  Maj!   

ihr → Seid!  Buďte!   ihr → Habt!  Majte! 

wir → Seien wir!  Buďme!  wir → Haben wir!  Majme! 

Sie → Seien Sie!  Buďte Vyk.!  Sie → Haben Sie!  Majte Vyk.! 

 

werden –    stať sa 

du → Werde!   Staň sa! 

ihr → Werdet!   Staňte sa! 

wir → Werden wir!  Staňme sa! 

Sie → Werden Sie!  Staňte sa Vyk.! 

 

3. Übungen  - Cvičenia 

Ergänze die Tabelle 

Verb – Infinitiv  du ihr Sie 

Trinken    

Schlafen    

Bleiben    

Anrufen    

Nehmen    

Essen    

Sein    

kaufen    

kommen    

gehen    
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schreiben    

geben    

Lesen    

Hören     

Finden     

Fahren     

Laufen     

Arbeiten     

Holen     

Lernen     

4. Prezentácia – vysvetlenie učiva Imperativ – Rozkazovací spôsob (nájdete ju na edupage v správe. 

 

5. Konrola cvičení z minulého obdobia 

1/ Was tut dir weh? Čo Ťa bolí? 

Halsschmerzen der Hals Kopfschmerzen  der Kopf 

Bauchschmerzen der Bauch Grippe   der Hals, die Beine, der Kopf, … 

Husten  der Hals Fieber   alles 

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 dem Professor?  Ihm  geht es gut. 

2- Wie geht es den  Kindern?  Ihnen geht es schlecht. 

3- Wie geht es der Oma?   Ihr geht es nicht so gut. 

4- Wie geht es der  Mathelehrerin?  Ihr geht es ganz gut. 

5- Wie geht es den  Zwillingen?  Ihnen  geht es prima. 

 

 

 

1 c 

2 F,d 

3 g 

4 e 

5 a 

6 e 

7 b 
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Geografia 

 
STREDNÁ AMERIKA  

 

-   väčšina krajín je zameraná na poľnohospodárstvo plantážneho typu, okrem Kostariky,  

    v ktorej sa na hospodárstve viacej podieľa priemysel a Panamy, kde sú to služby,  

-   pestuje sa hlavne - cukrová trstina (Kuba, Portoriko),  

                                 - káva (Guatemala, Honduras, Nikaragua, Salvador),  

                                 - banány (Guatemala, Honduras, Kostarika, Panama) - sú  známe aj 

                                   pod názvom „banánové republiky“, 

-   táto oblasť nie je sebestačná v základných potravinách. 

 

 

-   Panama (Panama) -má jednu z najväčších flotíl sveta (2. najväčšia po Libérii), 

     - „brána sveta“ – najužšie miesto Ameriky, 

     - Panamský prieplav ukončený v r. 1914 – USA ho mala v správe do r. 2000 =  

        výhodná dopravná poloha. 

 

 

-   Kuba (Havana – La Habana) – najväčší ostrov Karibskej oblasti, 

    - je známa výrobou cigár a rumu + pestovaním cukrovej trstina a z nej výroba cukru, 

   - je známa tiež diktátorským režimom, ktorý sa tu začal už v roku 1933 Batistutom  

      a pokračuje diktátorským režimom Fidela Castra (socialistická krajina od r. 1959), 

-   na Kube sa nachádza aj veľmi známa americká vojenská základňa Guantánamo. 

 

 

-   Jamajka (Kingston) bola obávaným hniezdom anglických pirátov. 

 

 

-   Haiti (Port-Au-Prince) bola jedna z najbohatších kolónii Francúzska,  

     - ešte stále je tu silne rozšírený tradičný kult VOODOO,  

     - je tu veľký počet ľudí nakazených HIV. 

 

 

-   Bahamy (Nassau) sa preslávili hlavne v cestovnom ruchu svojimi rozprávkovými  

       plážami a mimoriadne liberálnou daňovou politikou, ktorá priťahuje zahraničný kapitál. 

 

 

-   Grenada (Saint Georges) sa svojím vývozom muškátového orecha podieľa na svetovej  

        produkcii až 25%. 

 

 

-   v Trinidade a Tobagu (Port-of-Spain) sú najväčšie svetové náleziská prírodného  

     Asfaltu,  
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    - koná sa tu karneval, ktorý by sa dal prirovnať karnevalu v Riu de Janeiru. 

 

Prezentácie sú 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 - heslovite.) 

Prezentácia – Panama 

                        Stredná Amerika 

 

Pracuj s prezentáciou Panama. Dolňovačku pošli na mail eva.makava@gmail.com 

Pošlite mi  prezentácie! 

 

Panamský prieliv bol postavený v roku................ 

Cesta loďou z New Yorku do San Francisca sa skrátila z 22 500 km na .......... km. Cesta zo západu na 

východ cez Panamský prieplav sa skráti o...................km. Počas tejto cesty lode musia prekonať .........  

výškový rozdiel. Rozšírený prieplav bol otvorený v roku..........    

......... mal dlhé roky kontrolu nad týmto prieplavom, okrem Panamy. 

 

 

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 – „Zem ako magnet“, 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. Zopakovať a doplniť učivo o magnetoch ,aj so zaujímavými úlohami na precvičenie,  

si môžete na stránke : 

 

 https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne 

Prírodovedné predmety →ZŠ -1.časť → Prírodoveda → IX. Elektrina → Magnety 

 

P.S. Ak budete mať dokončené prezentácie o alternatívnych zdrojoch energie môžete mi ich posielať na 

email : zlatapavlovicova@gmail.com 

 

Občianska náuka 

 
Napísať Váš názor ( minimálne 15 viet) na tému: Kam smeruje ľudská spoločnosť – Váš názor zaslať na 

uvedený mail. 

 

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste ma 

kontaktovali na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň . 
 

mailto:eva.makava@gmail.com
https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne
mailto:dominikajamborova11@gmail.com
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Biológia 

 
Dôsledky znečisťovania vzduchu, vody a pôdy 

- Vzduch, vodu a pôdu znečisťujú plynné, kvapalné aj tuhé látky, ktoré vznikajú činnosťou človeka 

Znečisťovanie ovzdušia: 

- Na znečisťovaní sa podieľajú rôzne plyny (oxid siričitý, oxidy dusíka) a prach, čo vedie ku kyslým 

dažďom: 

Kyslé dažde spôsobujú:  

✓ Poškodzovanie koreňov a listov rastlín, oxid 

siričitý nepriaznivo vplýva na chlorofyl. 

✓ Väčšina rastlín a živočíchov nie je schopná 

znášať zvýšenú kyslosť vody. 

✓ Vymiera planktón. 

✓ Úhynom rýb sa znižuje populácia vtákov. 

 

Znečisťovanie vody: 

- Na znečisťovanie vody vplýva: 

✓ Priemyselná výroba ( ropa, olovo, arzén, 

rádioaktívne látky) 

✓ Poľnohospodárstvo ( pesticídy, herbicídy, 

hnojivá) 

✓ Ľudské sídla ( kvapalný a tuhý odpad) 

✓ Doprava ( benzín, nafta, motorové oleje) 

✓ Zvýšený obsah biologicky rozložiteľných organických látok vedie k obohateniu vody živinami 

– k eutrofizácii – vznik siníc a rias 

 

 Znečisťovanie pôdy spôsobujú:  

✓ ťažké  kovy (olovo, arzén, nikel)  

✓  kyslé dažde  

✓  nadmerné množstvá hnojív a pesticídov 

 

 

 

 

 

 

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste ma 

kontaktovali na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň  
 

 

 

 

 

 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com
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CHÉMIA  
20.4.-24.4.2020 

Úloha 1 Vypracovať pracovný list pomocou učebnice str.47-49   bude vám slúžiť ako poznámky 

BIELKOVINY = PROTEÍNY 

Bielkoviny sú zlúčeniny ................................,................................., ...................................., 

.................................., .......................................... . 

Základnými stavebnými jednotkami bielkovín sú ........................................................... Sú to 

karboxylové kyseliny, v ktorých je viazaný dusík. Aminokyseliny sú pospájané do dlhých 

reťazcov - bielkoviny sú ............................................................................................................................ . 

Bielkoviny vznikajú v rastlinných aj živočíšnych organizmoch. Rastliny si tvoria všetky 

potrebné bielkoviny z .......................................................................................... . Živočíchy prijímajú 

bielkoviny v potrave a pri trávení ich rozkladajú na ......................................................... . Z nich si 

tvoria vlastné bielkoviny. V bielkovinách sa vyskytuje ............ aminokyselín. Sú medzi nimi aj 

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

aminokyseliny, ktoré si organizmus nevie vytvoriť a musí ich získať z potravy. 

Bielkoviny sú látky nevyhnutné pre život. V živom organizme plnia množstvo funkcií: 

➢ ........................................................................................................................................... 

➢ ........................................................................................................................................... 

➢ .......................................................................................................................................... 

➢ ........................................................................................................................................... 

Bielkoviny sú veľmi citlivé na ...................................................................... . Pri teplotách okolo 40°C 

dochádza k poškodeniu bielkovín (zrážanie bielkovín). 

Rozdelenie bielkovín podľa pôvodu 

RASTLINNÉ ŽIVOČÍŠNE 

  

 

Bielkovinový charakter majú aj:  

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

Úloha 2 :  Vyplňte pracovný list  Šifra majstra Leonarda a pošlite mi správne výsledky na mail  

jkacinova@azet.sk , každú prácu ohodnotím  ☺  

 

mailto:jkacinova@azet.sk
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Šifra majstra Leonarda 

Leonardo da Vinci bol talianský renesančný architekt, hudobník, vynálezca, 

sochár a maliar. Počas celého života používal zrkadlové písanie, písal svoje zápisky 

tak, že ich bolo možné čítať len s pomocou zrkadla. Možno ho teda považovať za 

zakladateľa šifrovania. Odvtedy však ľudia vymysleli i mnohé iné spôsoby 

šifrovania textu. 

 
 
 
 
 

Bielkoviny sa nazývajú iným slovom 

IKHMXBGR 

 
 
 
 

Úloha 1: Nasledujúce potraviny, ktoré sú zdrojmi bielkovín umiestni do tabuľky , zoraď ich podľa obsahu 

bielkovín (od najväčšieho po najmenší), dešifruj a dozvieš sa zaujímavosť o majstrovi Leonardovi. 

Potraviny: hrach, kuracie stehno, sója, morčacie prsia, kravské mlieko, Parmezán, fazuľa, cícer, bravčové 

plece, slepačie vajce. 

Indícia Potravina Šifra Obsah bielkovín 

v 100g suroviny 

Poradie 

Na mäkko i na tvrdo  T   

Nátierka - humus  K   

Na špagety i na pizzu  X   

Tofu  O   

Biela emulzia  G   

Ošípaná  B   

Zelené guľôčky  Z   

Mr. Been  M   

Mladá sliepka  T   

V USA na Vianoce  X   

 
Na zoradenie použite online potravinovú databázu (www.pbd-online.sk) a druhú stranu pracovného listu. 

Hľadajte údaje o potravinách v surovom stave. 

Leonardo da Vinci bol ... 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

http://www.pbd-online.sk/
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 Úloha 2: V nasledujúcej tabuľke sa nachádza obsah základných živín v jednotlivých strukovinách, 

ktoré tvoria významnú zložku vegetariánskej stravy. Použi informácie z tabuľky a odpovedz na 

otázky. 
 

A) Skratka AMK, označuje základnú stavebnú jednotku bielkovín. Ako sa táto stavebná jednotka 
nazýva? 

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

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

B) Koľko gramov šošovice by musel zjesť muž s hmotnosťou 85 kilogramov, aby pokryl celodenný 
príjem 

bielkovín? ? 
............................................................................................................................................................ 

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

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

C) Ktorú z daných strukovín obľubujete? Svoj výber zdôvodnite! 

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

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

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

Úloha 3: Uskutočnite jednoduchý experiment. Z vajca oddeľte 

vaječný bielok a vylejte na rozžeravenú panvicu. Pozorujte zmeny, 

zmeny popíšte (potom to môžete zjesť ☺  ) 

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

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

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

 
 

 
 

Dej ktorý nastal nazývame WXGTMNKTVBT (  ) bielkovín. 
 

Ak nastane tento jav, bielkoviny strácajú svoju biologickú funkciu, ale zároveň sa nemení ich nutričná 

hodnota. Tepelne upravené bielkovinu sú pre nás ľahšie stráviteľné. Denne by sme mali v strave 

prijať toľko gramov bielkovín, koľko kilogramov vážime. 
 

Úloha 3: Dešifrujte biologické funkcie bielkovín v našom tele. 
 

LMTOXUGT .............................................................. (kosti, svaly) 
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DTMTERMBVDT - ................................ (enzýmy) MKTGLIHKMGT -

 .................................................................................................................................................. (hemogl

obín) 

HUKTGGT - ................................... (protilátky) KXZNETVGT ....................................... (hormóny) 

 

 

TECHNIKA     9.B , 9.C    od 20.4.2020- 24.4.2020 

 

Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať  prezentáciu  na tému : Spotreba 

elektrickej energie v domácnosti a jej úspora. Okrem toho si pozrite a vypracujte aj 

pracovný list, ktorý je tiež na stránke „bezkriedy“ . 

 

 

Výtvarná výchova 
Ahojte decká, zadávam vám úlohu na výtvarku trochu inú. 

Téma: moje meno v rôznych jazykoch 

Technika: ceruzka, čierna fixka 

 A4 výkres si rozdeľte tak, aby vám vznikli tri riadky rovnako od seba vzdialené. Použite pravítko. 

Na vrchnú čiaru si napíšte svoje krstné meno. Napíšte si meno krasopisne, dostatočne veľké a 

zvoľte si písmo aké chcete. Z ponuky, ktorú vám posielam si vyberiete dva rôzne druhy písma a 

napíšete si svoje krstné meno na ďalšie dva riadky. Použite pri tom svoje estetické cítenie. Dúfam, 

že ste ho nestratili.  

 

 

 

Prácu máte na dva týždne.  

Príjemné tvorenie. 

 

Sumeri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bezkriedy.sk/
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Hlaholika 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenické písmo 
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Egyptské obrázkové písmo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


