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                              SAMOŠTÚDIUM  - 9.C   od 25.5.2020 – 29.5.2020 

 

 

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: Tisícročná včela. 

 

 

Dejepis: 

Systematizácia a upevňovanie učiva: Druhá svetová vojna,  Svet po 

druhej svetovej vojne. 

Učebné materiály poslané žiakom. 

Dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 

 

 

 

  Matematika       od 25. 5. 2020 do 29.5.2020 

 

Tento týždeň budeme opakovať. Ale tak inak. Na www.bezkriedy.sk 

 som vám poslala dve prezentácie, v jednej sú logické úlohy, druhá je matematická 

rozprávka. Pozrite si, vypočítajte, ale tento týždeň mi nemusíte nič posielať.  

Samozrejme to platí pre tých , ktorí  už všetko poslali. 

Posielať  treba  resty z minulých týždňov. Úlohy , ktoré ste mi ešte neposlali tak  je 

potrebné , aby ste  vypracovali a poslali.  

 

 ONLINE hodina matematiky   tento týždeň nebude. 

 

 

 

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

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 

Čítanie s porozumením – The sale of the century 

- s. 62/1 – prečítajte si text a odpovedzte na otázky písomne do zošita 

- s. 62/2 - písomne  

- s. 62/3 – pospájajte  

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

 email: tanickavrabel@gmail.com 

 

 
9C  ANJ Mg. Monika Kubrická  25.5.-29.5.2020 

Workbook 

-Progress check – str.52+53/ cv. 1-6, I can – vypracujte dvojstranu na opakovanie Unit 5 

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

Dostali ste kritériá hodnotenia, ktorých sa budeme držať aj na konci školského roka. Takže už viete 

čo od vás očakávame. Preto by bolo dobré, keby sa tí, ktorí takmer nič alebo vôbec nič neposlali, 

zamysleli a začali pracovať. 

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 25.5. 2020 – 29.5.  2020) 

Trieda:  9.C         Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

 

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

 PL – Kvíz  o Petrohrade pripájam do úloh znovu, pretože mi ho poslali len traja žiaci.  

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 

mailto:tanickavrabel@gmail.com
mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
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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 

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   

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

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.  

Vašou úlohou tento týždeň bude:  

Opakovať si slovnú zásobu súvisiacu s preberanou témou. 

Do zošitov si napísať časovanie slovies 

                ↓ 

slovesa бoлеть = bolieť, byť chorý a slovesa пить = piť  → nájdete v učebnici RJ na str. 41 

Zápor v ruštine tvoríme pomocou častice нет, pričom podstatné meno dáme do tvaru genitívu.  

Príklady:  У папы есть газета. У папы нет гаыеты. (Otec nemá noviny.) 

                  В кoмнате цветы. В кoмнате нет цветoв. (v izbe nie sú kvety) 

                  У Бoриса есть сестра.   У Бoриса нет сестры. (Boris nemá sestru.) 

                  На стoле книга. На стoле нет книги. (Na stole nie je kniha.) 

Z PZ RJ  urobte cvičenia 4 + 5 na strane  26 

Vypracovanie týchto cvičení + PL Kvíz o Petrohrade mi pošlite mailom na adresu: 

sedmiriam6.a@gmail.com   

 

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

                                                     

Príjemný týždeň!   

 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
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Nemecký jazyk 
Predmet: Nemecký jazyk 

Trieda:  9.B, 9.C 

Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 

Obdobie: 25.5. – 29.5. 2020 

 

Milí moji deviataci,  

 

v prvom rade Vám veľmi pekne ďakujem, že usilovne pracujete, mnohí z Vás urobili úžasné 

projekty. Chcem, aby ste sa naučili pracovať s informáciami aj mimo učebnice a prípadne si 

pomôcť pri ďalšom štúdiu nemeckého jazyka. Preto som na tento týždeň zvolila nasledujúce 

zadanie. Všetko, čo vypracujete opäť prosím poslať na mikulova.annamarie@gmail.com . 

 

Ďakujem a prajem Vám krásny týždeň. Annamarie Mikulová ☺ 

 

Modul 5/ Lekcia 2 Gesund leben Zdravo žiť 

 

1. Pozrite si  dialóg na tomto linku. Odpovedzte na otázky, ktoré sú vo videu a napíšte si ich 
do zošita.  

 

              https://www.youtube.com/watch?v=BYhOpQifF74&t=64s 

 

2. Pozrite si Jedálny lístok - Speisekarte v nejakej reštaurácii a napíšte podľa videa dialóg, 
ktorý by ste viedli v reštaurácii Vy , čo by ste si prosili. 

3. Pre tých z Vás, ktorí si chcú pozrieť aj iné podobné videá pre inšpiráciu, zadajte do 
vyhľadávania DAF IM RESTAURANT.  
  

 

 

 

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, Peru/ 

Ďakujem 

Maková 
 

Bolívia 

Troma vetami charakterizuj pojem typický pre Bolívia. 

La Paz – 

 

 

 
 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=BYhOpQifF74&t=64s
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 : 25.5. – 29.5.2020 

 
1. Prezentácia na  tému: „Transformátor a rozvodná elektrická sieť“ 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 , poznámky si nepíšte!!!  

Informácie sú len pre rozšírenie vašich vedomostí o využívaní elektrickej 

energie z hľadiska histórie a dnes. 

 

2. Vyriešte úlohy z učebnice Fyzika pre 9.ročník základnej školy str.103/ 2, 4 

  Vyriešené úlohy zdokumentujte a pošlite na email :       

zlatapavlovicova@gmail.com 

 

 
 

Občianska náuka 
Ahojte! 

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

zadania úloh, prezentácií, aby ste tak urobili priebehu tohto týždňa na mail: 

dominikajamborova11@gmail.com 

Ďakujem! 
 

 

Biológia 
Život ekosystému - opakovanie 

Potravový reťazec: 

- Život v ekosystéme závisí od  dostatku živín a potravy 

- Prenos energie a látok z potravy- potravové reťazce: 

1. Pastvovo- koristnícke- začínajú zelenými rastlinami 

2. Rozkladné- začínajú rozkladom odumretých zvyškov organizmov 

3. Parazitické -  vzťah parazit a hostiteľ 

 

V prírode zaraďujeme živé organizmy do skupín: 

 Producenty- zelené rastliny 

 Reducenty- baktérie, huby 

 Konzumenty- 1. rádu (bylinožravce) 

                                     2., 3. rádu (mäsožravce) 

 

Úloha: 

-vytvoriť 5 ľubovoľných potravových reťazcov, kde budú zastúpené rastliny a živočíchy Slovenska 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com
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CHÉMIA                 25.5.2020 -29.5.2020 
Úloha 1: Nezabudnite mi do konca týždňa poslať na mail jkacinova@azet.sk prezentáciu, na 

tému na ktorej sme sa dohodli v škole 

Úloha 2:  Poznámky do zošita: 

Organické látky v bežnom živote 

Mydlá 
- Mydlá a saponáty (detergenty) sa používajú ako čistiace a pracie prostriedky 

- Mydlá sa vyrábajú zmydelňovaním 

 

Lipid + hydroxid sodný (hydroxid draselný)                               glycerol + mydlo 

 

Uskutočnite pokus: Pracie účinky mydla (poslať riešenie úlohy na mail jkacinova@azet.sk 

do 5.6) 

Úloha: Navrhnite  postup práce  a zrealizuj pokus: 

a) na porovnanie pracieho účinku mydla s kontrolnou vzorkou- pranie rovnako znečisteného 

materiálu v čistej vode bez mydla 

b)  na zistenie vplyvu rôznych typov vôd na pracie schopnosti mydla. 

Pomôcky: mydlo , voda z vodovou, minerálna voda, slaná voda, handričky, kakao, kečup, káva, 

ai., misky   

Postup práce (napíšte ako ste postupovali pri praní, ktoré činnosti ste vykonali):  

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

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

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

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

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

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

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

Pozorovanie a záver (tu napíšete výsledok vašej práce): 

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

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

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

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

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

c) Zistite informácie ako sa pralo v minulosti a či by takéto pranie bolo možné v súčasnosti 

 

 

mailto:jkacinova@azet.sk
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