
                              SAMOŠTÚDIUM  - 9.C 

 

  Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

 

Gramatika:  

Testy, pracovné listy – žiaci majú dostatok učebného materiálu 

 

Literatúra: 

Wiliam Shakespeare –  život, tvorba ( práca s PC ) 

– literárna ukážka Romeo a Júlia ( učeb. str.98 ) 

– filmové spracovanie Romeo a Júlia 

 

Dejepis  

 

– príprava prezentácií – žiaci majú zadané témy 

– učebnica str. 96 – Sovietizácia Československa 

– učebnica str. 98 – Koniec kolonializmu 

      
 

       Matematika  

Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať  3 testy na opakovanie  aj s výsledkami.   

Ak niekto stratil heslo napíšte mi na mail  blukacikova@centrum.sk a ja vám ho pošlem.  

  Anglický jazyk 
 

Domáca úloha 9.BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 23.03. do 27.03.2020 

Opakovanie: 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/form.htm 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/phrasal_verbs_separable.htm 

Nové učivo: 

- učebnica s. 47 – Gerunds – slovesné podstatné mená – prepísať do zošita 

- s. 48/4A – dialóg podľa schémy – návrh-námietka-reakcia-výsledná reakcia – 

písomne do zošita. 

- s. 49/5a – vypísať frázy – žiadosť o službu inej osoby a žiadosť o dovolenie. 

- 49/7 – nácvik 4 dialógov podľa zadania – písomne.  

Schéma: 1. navrhni požiadavku 

                2. použi námietku 

                3. navrhni riešenie 

http://www.bezkriedy.sk/
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/form.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/phrasal_verbs_separable.htm


                4. príjmy alebo odmietni riešenie 

                5. ukonči konverzáciu 

      - zopakovať slovnú zásobu celej 4. lekcie, plus vypracovať chýbajúce cvičenia    

        z pracovného zošita 4 A,B,C.  

 

Vypracovala: T. Vrábelová, edupage, messenger alebo email: 

tanickavrabel@gmail.com 

 

 

 
9C Anglický jazyk Mgr. Monika Kubrická    SAMOŠTÚDIUM 23.-27.3.2020 

 
1.hodina Student´s Book 

-str.50-51 – Murder at the theatre – čítanie s porozumením – prečítať, vypísať neznáme slovíčka 

a vypracovať do zošitu cvičenia 1,2,3,4 

2.hodina Student´s Book 

str.50-51 – Murder at the theatre – čítanie s porozumením – na základe už prečítaného 

textu  vypracovať do zošitu cvičenia 1,2,3,4 

3.hodina 

Workbook 

-str.41/cv.3,4,5 – word building (nouns), v cv.5 – odpovedať celou vetou, precvičiť tvorenie viet  

 

 

 

Ruský jazyk 

 
Trieda:  9.C 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

 

  
 
1. Dokončiť  zadané cvičenia z PZ  Hravá ruština z minulého týždňa. 

2. Opakovať slovnú zásobu TC:  Náš domov, bývanie  

    ↓ 
домáшнее хозяйство –  bývanie 

 дом/особняк-  dom/ rodinný dom       огорóд-   záhrada          

        микрорайóн- sídlisko                              панéльный дом-  panelák       

       новоcтрóйка- novostavba                       квартира- byt       

        лифт-výťah                                                 лéстница- schodisko 

       балкóн-  balkón                                          лоджия- lodžia     

       коридóр-  chodba                                      прихóжая- predsieň   

       гостиная-  obývačka                                   рабóчий кабинéт- pracovňa 

       кýхня- kuchyňa                                           дéтская-  detská izba 

      гардерóб- šatník                                         спáльня- spálňa 

      кладóвая- špajza                                        чулáн- komora 

      вáнная- kúpeľňa                                         бассéйн-bazén 

     прáчечная- práčovňa                                кóмната- izba 

      туалéт-  wc 

mailto:tanickavrabel@gmail.com


 
                         квартира →       однокóмнатная - jednoizbový 

                                                               двухкóмнатная- dvojizbový 
                                                       трёхкомнатная- trojizbový 
                                                       четырёхкомнатная- štvorizbový 
 

     мéбель-  nábytok                                     шкаф- skriňa 

      книжный шкаф- knižnica                      пóлка, полочка-polica, polička 

      кровáть -  posteľ ,                                    двухярусная кровать -  dvojposchodová  posteľ 

      ковёp – kobere                                        занавéски- záclony                    

       дивáн- gauč                                            телевизор-  televízor 

      домáшнее кинó- domáce kino       холодильник- chladnička 

     морозильник- mraznička                 умывáльник-  umývadlo 

     посудомоечная  машина- umývačka riadu 

     автоматическая  стиральная  машина- automatická práčka 

     рабóчий стол с компьютером-   pracovný stôl s počítačom 

     поливка цветов- polievanie kvetov       лейка- krhla 

 
 

3. Z pracovného zošita Hravá ruština vypracovať  

 Opakovanie  / ПОВТОРЕНИЕ - str. 21/ cvičenia  → 1, 2, 3, 4, 5  

 

 

4. V programe  Power point  spraviť  krátku prezentáciu o meste Petrohrad – Санкт – Петербург.  

Флаг Герб 

                          
                                              

Санкт-Петербург — город федерального значения Российской Федерации, 

административный центр Северо-Западного федерального округа. Расположен 

на северо-западе Российской Федерации, на берегу Финского залива 

Балтийского моря, в дельте впадающей в него реки Невы. Санкт-Петербург — 

важнейший после Москвы экономический, промышленный, научный и 

культурный центр страны, крупный транспортный узел. Город-герой.  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Flag_of_St_Petersburg_(Russia).png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Saint_Petersburg_(2003).png


Nemecký jazyk 
 

 

Predmet: Nemecký jazyk  

Trieda:  9.B, 9.C 

Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 

Obdobie: 23.3. -27.3. 2020  

 

MODUL  5/ LEKTION 1   

Nová slovná zásoba k téme- priebežne sa pomaličky učte ďalej. 

Ľuské telo, Choroby / Körperteile, Krankheiten  
1. Práca s učebnicou 

prečítať si v učebnici s. 57/14 a napíšte do zošita, čo patrí k sebe. 

2. Pozrite si video  - skúste pracovať so slovníkom a zistiť, čo sa tam odohráva.  

https://www.youtube.com/watch?v=ny8YBBu3AGw 

 

 

CHÉMIA 
 

Týždeň: 23.3-27.3.2020 

Úloha 1: Vašou úlohou bude zapisovať si koľko sladkostí a akých za celý týždeň  zjete, a koľko 

litrov sladkých vôd vypijete (ochutených minerálok, džúsov, sladkých čajov........) a keďže 22.3 

bol Svetový deň vody chcem vás poprosiť, aby ste v jeden deň pili iba čistú vodu ☺(ak nie ste 

chorí) a porozprávali sa s rodičmi alebo súrodencami o dôležitosti vody pre nás všetkých. 

Úloha 2: Zistite pomocou internetu alebo z obalov, ak doma máte,  koľko cukru obsahujú 

sladkosti: margot, horalky, bebe dobré ráno, mäta, mila, kávenky, 3-bit, sójové rezy, fidorka, 

banány v čokoláde 

Svoje zistenia mi pošlite na konci týždňa na mail jlomazova@azet.sk 

 

Fyzika 
Vyučovací predmet : Fyzika                              Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  9.B, 9.C                                                Úlohy na obdobie : 23.3. -27.3.2020 

 
1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Magnetické vlastnosti látok“, 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 písomne do zošita úlohy z učebnice – Fyzika pre 9.ročník základnej školy (A4)  

-str.  70 /úlohy č.1, 2, 4 

 

3. Naďalej vyhľadávajte    materiál  k projektu – „Alternatívne zdroje energie“ – 

(napr. solárna,  veterná, geotermálna, vodná energia ) -  každý  si vyberte jeden druh energie   

a spracovávajte ich do prezentácie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ny8YBBu3AGw


 

Biológia 

GEOLOGICKÉ STAVEBNÉ JEDNOTKY SLOVENSKA 

 

delenie:  
o podľa veku, 
o podľa prejavov alpínskeho vrásnenia: 

 
I. staršie geolog. stavebné jednotky- pásma, ktoré vznikli alpínskym vrásnením: 

a. gemerské, 
b. veporské, 
c. jadrových pohorí,             
d. bradlové, 
e. flyšové. 

 

II. mladšie geolog. stavebné jednotky- vznikli na starších vyvrásnených geolog. jednotkách 
 

 

STARŠIE GEOLOGICKE JEDNOTKY 

 

1. Gemerské pásmo: 
o Slovenské rudohorie – Volonské vrchy → čadiče, fylity, ryolity 
o Slovenský raj a kras → druhohorné vápence 

 

2. Veporské pásmo: 
o  Západná časť Slov. rudohoria + Východná časť N. Tatier → mramory, fylity, svory, ruly, vápence 

 

3. Pásmo jadrových pohorí: 
o  NT, VT, MF, VF, BK, MK, Považský Inovec, Tribeči  

→ jadro (žuly + premenené horniny) 

→ obal (druhohorné vápence) 

→ príkrovy (dolomity) 

→ treťohorné usadeniny 

 

4.  Bradlové pásmo: 
o  od Myjavy po Východné Slovensko 

→ Bradlá (tvorené druhohorným vápencom) a skameneliny – amonity, belemnity. 

→ najzložitejšia jednotka Slovenska, bola niekoľkokrát vyvrásnená. 

 

5. Flyšové pásmo: 
o  Sever Slovenska (Kysuce, Orava) → pieskovce, ílovce (vznikli v hlbokom treťohornom mori) 
o  chudobná oblasť na skameneliny = flyš 

 

 

MLADŠIE GEOLOGICKE JEDNOTKY SLOVENSKA 

 

ležia: na starších geolog. jednotkách, netvoria pásma → nepodliehajú vrásneniu 



- sú to nezvrásnené horniny treťohôr, štvrtohôr, ktoré vznikli po alpínskom vrásnení. 

 

1.kotliny:  Žilinská 

 → pieskovce, ílovce treťohôr 

 

2. nížiny: Podunajská 

 → štrky, íly, piesky (treťohory) 

 

3. sopečné pohoria: Kremnické vrchy, Slánske vrchy, Vihorlat, Poľana 

 

4. viate piesky: Záhorie (štvrtohory) 

 

5. veterné usadeniny: Trnava + 30 km okolie  

→ (spraše) (štvrtohory) 

 

6. riečne usadeniny: Gabčíkovo 

 → štrky, piesky, hlina (štvrtohory) 

 

 

 

 



 


