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                              SAMOŠTÚDIUM  - 9.C 

 
Informácie pre rodičov a žiakov  9. ročníka o podávaní prihlášok na stredné školy 

 

 

Na základe informácií z Ministerstva školstva SR, termín podávania prihlášok je posunutý, a to do 

15. mája 2020. Navyše je zrušené potvrdzovanie prihlášok od lekárov, ale na prihláške je stále 

potrebný podpis zákonného zástupcu (rodiča) a žiaka.  

 

Keďže vyučovanie zatiaľ obnovené nie je, prostredníctvom triednych učiteľov a aj zverejnením 

informácií na stránke školy, určím začiatkom mája termíny, v ktorých vás pozvem aj so žiakmi 

(vašimi deťmi), aby ste prišli do školy, kde spolu skontrolujeme údaje, ktoré mám na prihláške, 

prihlášku vytlačím a vy a vaše dieťa túto prihlášku podpíšete. Následne, po skompletizovaní 

všetkých prihlášok a náležitostí, ktoré k nim patria, naša škola prihlášky odošle na príslušné stredné 

školy. Zo škôl vám potom prídu informácie o ďalšom postupe. Či sa budú konať prijímacie skúšky, 

kedy a akým spôsobom, vám zatiaľ povedať neviem, keďže ministerstvo ešte nevydalo nariadenie. 

 

Ak by ste mali akékoľvek otázky, prosím vás, aby ste sa mi ozvali na mail martinavopy@gmail.com, 

prípadne na telefónne číslo 0911 417 343. 

 

 

Veľa zdravia želám 

 

 

Mgr. Martina Vőpy 

výchovná poradkyňa 

 
P. uč. H. Knoblochová vám odkazuje (už som vám hovorila na online tried. hodine), ak má 

voľakto záujem s ňou pracovať, hlavne tí,  ktorí si dali prihlášky na také stredné školy a 

odbory, kde budete  potrebovať spraviť prijímacie skúšky z predmetu chémia ponúka 

možnosť prípravy. Tiež ponúka možnosť zopakovať si učivo z predmetu chémia pre tých, 

ktorí by to potrebovali pri svojom ďalšom štúdiu na stredných školách s rozšíreným 

vyučovaním prírodovedných predmetov. Kontaktovať ju môžu na mail 

henrieta.knobloch@gmail.com alebo prostredníctvom EduPage.  

 
 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

 

 

Gramatika:  

Učebné materiály poslané do skupiny. 

Sloh – Odborný opis ( učebnica str. 89 )  

– preštudovať, poznámky/ Zapamätajte si 

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

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

mailto:martinavopy@gmail.com
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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 ). 

 

 

 

Literatúra: 

Učebné materiály poslané do skupiny. 

Film : Červené víno 

 

 

 

 

Dejepis  

Prezentácie pošlite vyučujúcej do 28.4. 2020. 

Učebnica str. 114/115 – Koniec nehybnosti 

Opakovanie tematického celku  Svet po druhej svetovej vojne. 

Učebnica str. 118/119 – Prevratný rok 1989 

Sledujte dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 

 
 

  Matematika    

 

Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať pracovný list na precvičenie objemu 

a povrchu všetkých telies, ktoré sme sa už naučili. Ďalší pracovný list a test na 

opakovanie učiva základnej školy na prijímacie pohovory.   Ak niekto stratil heslo , 

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

Po úspešnom pripojení sa 13 žiakov našej triedy minulý týždeň cez ZOOM, by som 

chcela, aby sme si aj tento týždeň v stredu (29.4.2020)  o 11 hod.  spravili 

videohodinu matematiky. 

ID videokonferencie je 540 398 3598  ,  bez hesla. Toto číslo si zapíšte (už som vám 

ho zadávala minulú online triednicku hodinu).  Vždy, keď sa stretneme na 

videokonferencii, tak bude toto isté ID a heslo  nebude. 

 

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

 

Týždeň od 27.4. do 30.4.2020 

 

Lekcie 5 – Buying and selling 

5 A Money 

- učebnica s. 56/1 a 2, s.  

- nová slovná zásoba 5A – naučiť. 

- učebnica s. 57 – gramatika Passive voice (Trpný rod) – vysvetlenie gramatiky 

nájdete v pracovnom zošite na s. 71, 72. Naučte sa to odtiaľto. Ďalšiu tabuľku 

vám pošlem na edupage. Je to tá istá gramatika, ktorú ste už mali v 8. 

ročníku v piatej lekcii. Kto má poznámky, tak kuk do starých zošitov. 

- učebnica s. 57/4, 5 – písomne do zošita. 

- pracovný zošit s. 44, 45 

- na edupage pošlem aj pracovný list ku Dňu Zeme, ktorý bol 22. apríla. 

- vypracované cvičenia mi pošlete na email alebo messenger do 30.4.  plus tí 

čo ste mi zatiaľ nič neposlali, tak prosím poslať! 

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

kontaktovať! Napíšte mi či máte záujem o online hodinu???!!! 

 email: tanickavrabel@gmail.com 

 

 

 
9C  ANJ Mg. Monika Kubrická  27.4.-30.4.2020 

1.hodina Student´s book 

-U5 – str.56/ cv.2a –čítanie s porozumením – The story of the Money – prečítať si text a napísať 

do zošita odpovede na otázky 

2.hodina Workbook 

Modálne slovesá CAN a MUST s trpným rodom  

-CAN – keď je niečo možné (it is possible)  napr.People can be picked up...... 

-MUST – keď je niečo nutné (it is neccessary) Cars must be tested..... 

-str.47/cv.5,6 

3.hodina Workbook 

- napísať do zošita k téme „Money“ – aspoň 7 viet ako a od koho dostávate peniaze, či dostávate 

vreckové „pocket money“  a či si šetríte, na čo a kde zvyčajne míňate......(môžete si pomôcť požitím 

SB str.67 – Write your project/ cv.1 otázkami) 

-WB 5B – str.78 - slovná zásoba An unusual place to stay 

 

 

 
 
 

 

 

mailto:tanickavrabel@gmail.com
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Ruský jazyk 
(týždeň 27.4. - 1.5.  2020) 
Trieda:  9.C 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

 

Ahojte!  

 

Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali svoje prezentácie o meste Petrohrad a vypracovanie  

opakovania pracovného zošita - Hravá ruština - str. 21 /cv. 1-5  Tí, ktorí mi vyššie uvedené 

zadania neposlali, nech tak urobia tento týždeň na adresu:  sedmiriam6.a@gmail.com , aby som 

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

Tiež ste si  mali urobiť test zameraný na opakovanie slovnej zásoby a písmen z lekcie 5 

v programe ALF  → Názov: Bývanie – miestnosti v byte. Kto si test neurobil, nech sa činí   

                                    tento týždeň.  

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

žiaka (bez hesla) 

V platnosti ostáva práca s textami: В гoрoде – Санкт – Петербург + Четыре названия гoрoда – 

počúvanie nahrávky( máte ju poslanú cez Edupage), čítanie a preklad textu 

 

Do zošitov RJ vypracujete odpovede na  tieto otázky: 

 

Напиши ответы на вопросы. ( Napíš odpovede na otázky.) 

А/   Кто основал город Санкт-Петербург ?  

      Б/   В каком году был основан ? 

      В/    Что это Медный всадник ?  

      Г/   Как называется главная улица Санкт-Петербурга ? 

Д/  Что сейчас находится в Зимнем дворце? 

      Е/  Почему город называют северной Венецией?  

Ё/  Сколько дней продолжалась блокада города во время Великой Отечественной 

      войны ? 
                                                      Ответы  (Odpovede) 

 

А/........................................................................................................................................... 

Б/........................................................................................................................................... 

В/........................................................................................................................................... 

      Г/........................................................................................................................................... 

Д/........................................................................................................................................... 

Е/........................................................................................................................................... 

      Ё/............................................................................................................................................. 

Skontrolujte si cvičenia z PZ zo strany: 22, 23 

Strana 22 

cv. 1 – názvy pamiatok mesta Sankt-Peterburg.  

Riešenie: Медный всадник, Зимний дворец, Дворцовая площадь (Александровская колонна), 

Невский проспект, Пискарёвское кладбище, Летний сад 

cv. 2 – mali ste  správnes pojiť  prídavné mená s podstatnými menami a utvoriť 

           názvy historických pamiatok Sankt-Peterburgu.  

 

Riešenie: Невский проспект, Дворцовая площадь, Казанский собор, Летний  

                сад, Петропавловская крепость, Зимний дворец 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
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cv. 3 – z ponúknutých slov a slovných spojení ste mali vybrať  jedno  

            správne a vytvoriť tak krátke  rozprávanie o Sankt-Peterburgu.  

 

Riešenie: Санкт-Петербург лежит на реке Неве. 

                Город основал Пётр Первый.  

                Санкт-Петербург известен белыми ночами.  

                Памятник основателю города называется Медный всадник.  

                Город гордится названием «Cеверная Венеция».  

                Александровская колонна возведена в честьпобеды над  

                Наполеоном.  В Зимнем дворце находится музей Эрмитаж.  

                Главная площадь Петербурга – Дворцовая. 

 

Strana 23 

cv. 4 - preklad slov  → tajnička. Tajničku tvoria prvé písmená slov: 1. emblém – эмблема, 2. 

rozvoj – развитие, 3. mramorový – мраморный, 4. umenie – искусство,  5. tradícia – традиция, 

6. oblúk – арка, 7. obyvateľ – житель  

Riešením je slovo Эрмитаж. 

 

cv. 5 - k podstatným menám ste mali správne priradiť prídavné mená:   

          весенний (jarný), летний (letný), осенний (jesenný), зимний (zimný).  

Riešenie: декабрь –зимний месяц, жаркий летний день, ветреная осенняя погода, майские 

весенние праздники, октябрь – осенний месяц, рождественские зимние каникулы, 

весенние дождливые дни, солнечное летнее утро 

 

cv. 6  Preklad výrazov - časových úsekov do ruštiny.  

Riešenie: Три дня назад я посетил город Кошице. Неделю назад мама вернулась из 

Москвы. Два часа назад был урок математики. Пять месяцев назад у нас были летние 

каникулы. Два года назад мы отдыхали на море. Шесть лет назад брат начал ходить в 

школу. Пять минут назад папа пришёл с работы. Бабушка и дедушка жили в этой деревне 

много лет назад. 

 

 

 

 

 

 

 

Nemecký jazyk 
Predmet: Nemecký jazyk  

Trieda:  9.B, 9.C 

Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 

Obdobie: 27.4.2020 – 30.4.2020 

 
Ahojte, decká,  

prichádza máj – najvyšší čas začať sa zdravšie stravovať, zeleninka nám už rastie v záhradkách, tak sa poďme 

spolu pozrieť, čo by sme v stravovaní vedeli upraviť. Pracovať budeme so slovnou zásobou k téme – Jedlo a pitie, 

ktorú som Vám už v minulosti poskytla.  Je potrebné prečítať slovíčka, vyznačiť, ktoré viete (sú podobné 

s angličtinou a pod.) a naučiť sa tie, ktoré myslíte, že by sa Vám mohli hodiť.  

Ďakujem a prajem Vám krásny týždeň. Annamarie Mikulová ☺ 
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MODUL  5/ LEKTION 2    ZDRAVO ŽIŤ 
1. Naštudovať si slovnú zásobu k téme – jedlo a pitie (poskytla som Vám ju) 

2. Práca s učebnicou 

Strana 61 cv. 1  - Urobte si test, či sa stravujete 

zdravo 

Strana 62 cv. 2 – Podľa tohto vzoru mi napíš 

tabuľku a zaznamenaj do nej tvoju stravu počas 

tohto obdobia, od kedy sme doma. 

Zdravé/nezdravé jedlá, ktoré konzumuješ (ak 

potrebuješ na nezdravé jedlá samostatný papier, 

nech sa páči ☺ 
3. LESEVERSTEHEN – Čítanie s porozumením    

učebnica s. 62/3 

- Vyznač, čo platí a čo nie. 

4.  ARBEITSBLATT – Pracovný list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie nikdy 

ab und zu sem-tam 

regelmäßig  Pravidelne 

Jeden Tag Každý deň 

selten zriedka 

oft často 

manchmal niekedy 

Sehr oft Veľmi často 
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Geografia 
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 – Laplatské štáty 

                        Štáty a hlavné mestá Južnej Ameriky / prezentácia na naučenie a precvičenie 

hlavných miest a štátov/  

 

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

Pošlite mi  prezentácie, ktoré mate zadané! 

 

Laplatské štáty 
1. Doplň hlavné mestá štátov: Argentína - 

                                                       Uruguaj - 

                                                       Paraguaj - 

2. S ktorými štátmi susedí Paraguaj? ................................................................... 

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

3. Vo všetkých štátoch prevláda - - - n - - - - - - - - - - - a výroba. 

4. Hlavné plodiny, ktoré pestujú sú:/4/................................................................. 

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

5. Vysvetli slová: kreol..........................................................................................               

                               mulat......................................................................................... 

                               pampa....................................................................................... 

                               gaučo........................................................................................ 

6. Na hraniciach Paraguaja a Brazílie leží priehrada ...................................., je to   .    

2.  najväčšia vodná nádrž na svete.    

 

7. Vyškrtni čo sem nepatrí: Buenos Aires, La Plata, Brazília, Córdoba, Londýn, 

Montevideo. 

 

8. Významné rieky, ktoré pretekajú touto oblasťou sú: ........................................ 

 

9. Národným tancom Argentíny je argentínske..................................................... 

 

10. Ostrov Falklandy /Malvíny/ patrí štátu.............................. Tento štát viedol vojnu 

o ostrov s juhoamerickým štátom ................................ Koľko trvala táto 

vojna?......................... 

 

11.  Ostrov Ohňová Zem patrí štátom.....................a...................................... 

       Prečo má takýto názov a kto ho prvý takto pomenoval..................................   

Zaujímavosť. Známy muzikál Evita, bol natočený podľa skutočného príbehu. 

Evita, ako chudobné dievča sa stala žena argentínskeho diktátora Juana Peróna, stala 

sa modlou národa a ikonou Argentíny. Ľud ju nadovšetko miloval, bola známejšia 

ako jej manžel, argentínsky prezident. 
 

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 : 27.4. -30.4.2020 

 
1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Magnetické  pole  vodiča a cievky  

s prúdom“, 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 !!! 

2. Zopakovať a doplniť učivo o magnetoch  aj elektromagnetoch , s úlohami na 

precvičenie, si môžete na stránke : 

 

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

Prírodovedné predmety →ZŠ -2.časť → Fyzika → XI. Magnetizmus → Magnetické pole  

a elektromagnety 

(pri otváraní musíte byť trpezliví !!!) 

 

P.S. Stále očakávam od Vás  prezentácie o alternatívnych zdrojoch energie . Môžete mi ich 

naďalej posielať na email : zlatapavlovicova@gmail.com 

 
 

Biológia 

 
ŽIVÉ (BIOTICKÉ FAKTORY) ZLOŽKY PROSTREDIA 

  

Medzi živé zložky prostredia zaraďujeme: baktérie, huby, rastliny, živočíchy 

Populácia = skupina jedincov rovnakého druhu žijúcich v spoločnom priestore v určitom čase. 

Základnou ekologickou jednotkou populácie je jedinec. 

Vlastnosti populácie: 

- Rast populácie sa znázorňuje rastovou krivkou. Populácia rastie, keď počet nových 

jedincov prevláda nad uhynutými a všetky majú dostatok potravy a priestoru.  

- Hustota populácie vyjadruje počet jedincov žijúcich na jednotke plochy.   

- Veková štruktúra –  tvoria ju všetky vekové stupne: mláďatá, dospelé jedince, staré jedince. 

Vzťahy  

1. Vnútorné = vzťahy medzi jedincami v jednej populácii (vzájomná ochrana, vytláčanie) 

2. Vonkajšie = vzťahy medzi rozličnými populáciami (podpora alebo obmedzovanie): 

a) Konkurencia = súperenie o životné podmienky medzi populáciami. 

b) Predácia = predátor (lovec) - korisť 

c) Parazitizmus = parazit - hostiteľ 

d) Symbióza = spolužitie organizmov s obojstrannými výhodami. 

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

Každý žiak pripraví prezentáciu, v ktorej si vyberie jedného živočícha, ktorý žije na Slovensku. 

Prezentácia bude obsahovať základnú charakteristiku živočícha, výskyt na Slovensku, ohrozenosť, 

obrázky. 

 

Vypracovanie poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň  
 

 
CHÉMIA  
 

27.4.2020-1.5.2020 

Úloha 1 : V programe Alf zopakovať tuky, cukry, bielkoviny 

Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez hesla)- výber triedy – 

meno žiaka (bez hesla) 

 

Úloha 2 Poznámky do zošita: BIOKATALYZÁTORY 
• Biokatalyzátory sú prírodné látky, ktoré umožňujú a urýchľujú chemické deje v živom 

organizme.  

• Najvýznamnejšími biokatalyzátormi sú vitamíny, enzýmy a hormóny.  

ENZÝMY 

 Enzýmy (fermenty) - hlavnou zložkou - bielkoviny.  
• Sú nevyhnutné pre život, lebo katalyzujú (urýchľujú a umožňujú) metabolické procesy.  

• Vďaka enzýmom prebieha syntéza a rozklad bielkovín, sacharidov a tukov.  

• Enzýmy sa využívajú v potravinárskom, kožiarskom, textilnom, farmaceutickom 

priemysle a pri výrobe pracích prostriedkov. 

VITAMÍNY 

• Sú to organické látky, ktoré pomáhajú enzýmom katalyzovať chemické reakcie.  

• Pôsobia už vo veľmi malých množstvách. 

• Sú dôležité pre rast, vývin, imunitu (obranyschopnosť tela proti chorobám), telesný výkon, 

ale aj schopnosť sústrediť sa a učiť sa. 

• Väčšinu vitamínov musíme prijímať stravou, najviac vitamínov sa nachádza v ovocí 

a zelenine. 

• Delia sa na: a) vitamíny rozpustné v tukoch – A, D, E, K 

                     b) vitamíny rozpustné v tukoch – B, C 
• Pri nesprávnom (nedostatočnom) prijímaní vitamínov môžu nastať problémy, ktoré môžu vážne 

poškodiť organizmus: 
a) HYPOVITAMINÓZA – nedostatočný príjem vitamínov 

b) HYPERVITAMINÓZA – nadbytok vitamínov 

c) AVITAMINÓZA – úplné vylúčenie vitamínov z potravy 

ONLINE HODINA    28.4. 14:00  (cez aplikácium ZOOM – ID a heslo pošlem cez triednych 

učiteľov) 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com

