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                              SAMOŠTÚDIUM  - 9.C   od 4.5.2020 – 7.5.2020 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra ( 9. ročník ) 

Gramatika:  

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané do skupiny. 

 

Literatúra: 

Systematizácia a upevňovanie učiva. 

Učebné materiály poslané do skupiny. 

Filmy: Bedári, Chrám Matky Božej v Paríži. 

 

 

Dejepis  

Prezentácie pošlite vyučujúcej do 6. 5. 2020! 

Opakovanie tematického celku  Svet po druhej svetovej vojne. 

Učebnica str. 120/ 121 –  Na ceste k Európskej únii. 

Učebnica str. 122/ 123 – Na ceste k demokracii a samostatnosti. 

Sledujte dokumentárne filmy ( VIASAT HISTORY )! 
 

  Matematika    

Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať pracovné listy  a testy na opakovanie 

učiva základnej školy.   Môj mail   blukacikova@centrum.sk .  

ONLINE hodina matematiky 6.5. 2020 o 11 hodine na ZOOM  

ID  540 398 3598  ,  bez hesla.  

 

Anglický jazyk 
 

Domáca úloha 9.C (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

Lekcie 5 – Buying and selling 

5 B An unusual place to stay 

Ahojte, ešte stále mi môžete posielať vypracované úlohy  na email. Veľmi ma tým 

potešíte a budem vidieť ako sa vám darí. Na edupage som vám zavesila doplnkové 

materiály s gramatikou. Pozrite si ich! 

http://www.bezkriedy.sk/
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- učebnica s. 58/1 – Unusual Hotels - prečítajte si článok a vypíšte si novú slovnú 

zásobu. Skúste pracovať so slovníkom a nové slovíčka v ňom vyhľadať. Nové 

slovíčka sa pokúste naučiť. 

- s. 59/2 – vytvoríte tabuľku s informáciami o hoteloch z textu. Tabuľku prepíšte 

do zošita. 

- s. 59/3 prečítate si vety a ku každej napíšete meno hotela 

- s. 59/4 a – odpovedzte na otázky 

- Gramatika – Modálne slovesá v trpnom rode: 

1 The hotel must be rebuilt every year. 

2 You can be pulled up on a rope. 

- pracovný zošit s. 46, 47 

Vypracované cvičenia mi posielajte do konca tohto týždňa na email. 

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

kontaktovať!  

 email: tanickavrabel@gmail.com 

 
 

 

9C  ANJ Mg. Monika Kubrická  4.5- 7.5.2020 

1.hodina Student´s Book 

-5B An unusual place to stay – str.58  – Unusual hotels – čítanie s porozumením -  prečítajte si 

text  

2.hodina Student´s Book 

-5B str.58-59 – Unusual hotels - podľa prečítaného textu vypracujte cv.2,3 

3.hodina Student´s Book 

-kontrola úloh z predchádzajúceho týždňa 

-opakovanie a upevňovanie slovnej zásoby 5A, B 

nezabudnite, že v nedeľu bude Deň matiek -do zošita mi napíšte a pošlite o vašej mamine, aká 

je, čo má rada, prečo ju tak ľúbite, ako s ňou trávite čas ..... 

-úlohy mi stále posielajte na mail tak ako doteraz, hlavne tí, ktorí ešte nič neposlali, rada by som 

vás na základe niečoho hodnotila. 

Veľmi sa teším ako väčšina z vás pracuje a posiela úlohy. 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ 

 

 

 

Ruský jazyk 
 

Samoštúdium  Ruský jazyk  (týždeň  4.5.  - 7.5.  2020) 
Trieda:  9.C                        Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

_________________________________________________________________________ 

 

 

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 uvedené zadania 

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

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
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spätnú väzbu o vašej práci. Som rada, že sme sa videli a počuli aj on-line cez aplikáciu ZOOM. 

Dohodnutý termín nasledujúcej hodiny RJ platí.  

Tento týždeň bude zameraný na opakovanie lekcie 6 

 Čítajte texty В гoрoде – Санкт – Петербург + Четыре названия гoрoда  a počúvajte nahrávky( 

máte ich poslané cez Edupage), preklad sme urobili spoločne. 

 

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/............................................................................................................................................. 

 

 

 

Gramatika  - poznámky do zošita  

Prídavné mená весенний, летний, oсенний, зимний – vytvorené  

z podstatných mien: весна, летo, oсень, зима majú koncovky: 

mužský rod      ženský rod            stredný rod      množné číslo 

- ий                  - яя                            - ее                       - ие 

летний           летняя                      летнее                  летние 

зимний          зимняя                      зимнее                 зимние 

oсенний         oсенняя                    oсеннее                oсенние 

весенний        весенняя                  весеннее              весенние 

 

 

Z PZ si urobte časť  Opakovanie – str. 24/ cvičenia1,2,3. 

 

Do zošita RJ okrem otázok vypracujte cvičenie 3 na str. 36 z učebnice RJ. 

 

Príjemný týždeň!       
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Nemecký jazyk 
Predmet: Nemecký jazyk 

Trieda:  9.B, 9.C 

Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 

Obdobie: 4.5. – 7.5. 2020 

 
Milí moji nemčinári,  

 

verím, že sa máte dobre a čoskoro sa uvidíme. Kým sa tak však stane, je vzdelanie vo Vašich rukách a my učitelia 

Vám plne dôverujeme.  Všetkým, ktorí mi posielate úlohy na mikulova.annamarie@gmail.com veľmi pekne ďakujem 

a ostatní prosím, pošlite mi fotky Vašich vypracovaných úloh.  Oceňujem všetkých, ktorí chodia na naše ZOOM 

hodiny, iste sa Vám ľahšie pracuje, keď si veci vysvetlíme. Kto by sa chcel pridať, ppíšeme si v skupine. Počítajte 

so štvrtkom. Krásny týždeň Vám prajem, Annamarie Mikulová. 

 
 

Modul 5/ Lekcia 2 Gesund leben Udravo žiť 

 
1. Nová slovná zásoba  - z materiálov – jedlo a pitie 

 
2. Práca s učebnicou s. 64/8 – čítanie s porozumením. 

 

Prosím prečítajte si text, pracujte so slovníkom – môže byť aj on-line napr. www.slovnik.sk 

Vypíšte 6 kľúčových slov. 

Urobte zoznam potravín pre Moniku, ktoré by mohla jesť, napíšte napr. do zošita.  

Napíšte jedálny a nápojový  lístok na dva dni pre vegetariána – keď sa nudíte, môžete aj  

ilustrovať ☺ 

 
3. Grammatik - Gramatika – vysvetlenie 

 

Weil  Sätze – vety so spojkou weil  

(tieto poznámky si prečítajte informatívne, odložte, budete ich potrebovať na SŠ) 

 

podraďovacie spojky (spájajú hlavnú a vedľajšiu, teda podriadenú vetu) 

- sem patria všetky ostatné spojky ako napr. weil = lebo, pretože, dass = že/ aby, wenn/ als 

= keď, obwohl = aj keď/ hoci, ob = či, bis = kým, bevor = predtým než, damit/ um ... zu 

= aby; v nepriamej reči: was = čo, wann = kedy, warum = prečo atď.; vo vzťažných 

vetách: der = ktorý, die = ktorá, das = ktoré, die = ktorí/ ktoré) 

- po týchto spojkách, t. j. v tzv. vedľajších vetách, platí základný slovosled s tým 

rozdielom, že sloveso (prísudok) nedávame na druhé miesto vo vete, ale vždy až na koniec 

vety podľa schémy: 

 

!!!Hlavná veta   SPOJKA → PODMET + OSTATNÉ VETNÉ ČLENY + PRÍSUDOK 

napr. 

Eva kommt nicht,  weil       sie               morgen    abfährt.  
(sloveso s  odlučiteľnou predponou – časuje sa!) 

Eva kommt nicht,  weil        sie   sich gerade in Prag  befindet. 
 (zvratné sloveso) 

Eva kommt nicht,  weil        sie   nach Prag   fahren muss. 
(modálne sloveso) 

POZOR! Pri modálnych slovesách sa sloveso v neurčitku dáva nie na posledné, ale 

predposledné miesto.      ☺ 

 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
http://www.slovnik.sk/
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Geografia 
 

4.5.-7.5.2020 

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 – Brazília, /veľmi pekná prezentácia, ktorú vytvorila Silvia Dovalovská / 

                         

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

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

Laplatské štáty a Brazília 

 

Pracovný list  Brazília 

1. Brazília hraničí s niekoľkými štátmi, správne označ, ktoré sú to štáty! 

       

     

     
2. Brazíliu tvoria rozsiahle  povrchové celky. Do prázdnych políčok píšte ich 

názvy! 

A.   B.  C.  

 

3. Označ mestá, ktoré patria do Brazílie! 

       

       

4.Na snímke je zobrazená socha 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Vodopády IGUAZU ležia na hranici 

      

Argentína Venezuela

Bolívia Ekvádor

Peru Čile

Lima Porto Alegre La Paz

Rio de Janiero Belo Horizonte Sao Paulo

Jána Krstiteľa Ježiša Krista Kristusa Spasiteľa

Argentíny a Brazílie Paraguaja a Brazílie Peru a Brazílie

mailto:eva.makava@gmail.com
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6. Najväčším mestom Brazílie je 

     
 

7. Ktoré nerastné  suroviny sa ťažia v Brazílii? 

      

       
 

 

8. Na brazílskej vlajke je pás s heslom ORDEM E PROGRESSO (poriadok a 

pokrok) 

 
Tento pás s heslom zodpovedá: 

       
 

9.  Tradičný tanec samba je  

    
10.  Rio de Janiero je jedno z najkrajších miest sveta, nazývané aj Januárová 

rieka , vysvetli čo to znamená... 

 

  

 

11.  Slávny futbalový štadión Maracana bol v roku 2016 dejiskom 

Majstrovstiev sveta vo futbale. Jeho kapacita je : 

 

 
12.  Napíš do prázdnych políčok najvýstižnejšie pojmy pre Brazíliu: 

a)   b)  c)  

 

Belo Horizonte Rio de Janiero Sao Paulo

železná ruda bauxit zemný plyn

zlato ropa čierne uhlie

rovníku obratníku Raka obratníku Kozorožca

latinskoamerický tanec americký tanec brazílsky tanec

viac ako 100000 miest

menej ako 100000 miest
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13. Na základe mapy pomenuj jednotlivé štáty Južnej Ameriky a do prázdnych 

políčok doplň! 

 

1.  2. 3. 4.  

5. 6. 7. 8.  

9. 10. 11.  

12. 13. 14.  

 

Fyzika 
Vyučovací predmet : Fyzika                                       Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  9.B, 9.C                                                            Úlohy na obdobie : 4.5 – 7.5.2020 

 
1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Elektromagnet a jeho využitie“ 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) 
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 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 !!! Odpoveď na poslednú otázku hľadajte na internete . 

 Podľa návodu v prezentácií si môžete doma vyrobiť elektromotor, ak máte doma potrebné 

pomôcky a vhodné podmienky . 

Upozornenie :  Pri výrobe elektromotora pracujte pod dohľadom dospelého, aby 

ste predišli poraneniu !!!.  

 Ak vyrobíte elektromotor, zdokumentuje svoju prácu a môžete mi foto alebo video 

dokumentáciu  poslať na email : zlatapavlovicova@gmail.com 

 

2. Zopakovať a doplniť učivo o elektromotore  , s úlohami na precvičenie, si môžete na 

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

Prírodovedné predmety →ZŠ -2.časť → Fyzika → XI. Magnetizmus → Elektromotor 

(pri otváraní musíte byť trpezliví !!!) 

 

 

 
 

Biológia 
Spoločenstvo organizmov 

 
- biocenóza = spoločenstvo organizmov, ktoré tvoria populácie žijúce v určitom čase a životnom 

priestore (napr. v lese, jazere a pod.) 

- tvoria ho baktérie, huby, rastliny a živočíchy 

- spoločenstvá majú rozličnú druhovú rozmanitosť (diverzitu), ktorá sa prejavuje v počte druhov 

a v počte jedincov 

- spoločenstvo je určitým spôsobom usporiadané 

- podľa priestorového členenia (štruktúry) ich delíme na etáže (poschodia) 

   napr. lesné spoločenstvo členíme na: koreňová etáž, machová etáž, bylinná etáž, kerová etáž, 

stromová etáž 

- v priebehu roka sa mení zloženie spoločenstva   

- vplyvom klimatických podmienok, niektoré organizmy prechodne ubúdajú a iné pribúdajú  

- počas roka sa mení aj pomer počtu mladých a dospelých jedincov 

 

- spoločenstvá organizmov sa delia: 

a) prírodné spoločenstvá organizmov  

- vyskytujú sa v prírode, môžu byť suchozemské a vodné 

- patrí sem napr. spoločenstvo lesa, pralesa, oceánu 

b) umelé spoločenstvá (kultúrne) 

- vytvoril ich človek 

- patrí sem. spoločenstvo sadov, parkov, zeleninových záhrad 

- charakteristickým znakom sú monokultúry (tvorí ich jeden druh rastliny alebo živočícha na jednom 

mieste  

 

 

 

 

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

 

Úloha na dva týždne: Napíšte krátky názor na tému: Ekonomika  počas koronavírusu. 

Môžete si pomôcť rôznymi článkami, ktoré nájdete na internete. 

 

Vypracovanie úlohy prosím zaslať na mail. 

Prajem pekný týždeň! 

 

 
CHÉMIA  
Úloha 1:  Vyhľadajte základné informácie o vybraných vitamínoch.Môžeš použiť rôzne zdroje( 

internet, knihy,  časopisy a i.). Vypracovanú úlohu (odfotenú zo zošita)mi pošlite na mail: 

jkacinova@azet.sk 

VITAMÍN A 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

VITAMÍN B12 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

VITAMÍN C 

Názov:  

Objaviteľ (rok): 

Funkcia:  

Rozpustný v: 

Hlavný zdroj: 

Prejavy nedostatku/ochorenie: 

 

ONLINE HODINY:   7.5. 2020    9.A 12:00,        9.B 13:00,              9.C 14:00 

 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  pre 9.ročník 

 

Milí deviataci, mám pripravené pre vás štyri obrazy od známych 

maliarov. 

Vašou úlohou je vybrať si jeden obraz.  

1. Úloha – napíšte pár vetami, ako pôsobí na vás vybraný obraz. 

2. Úloha  - napíšte krátky príbeh k vybranému obrazu. Váš príbeh, 

ktorý si vy vymyslíte. (obrazy sú na ďalšej strane) 

mailto:jkacinova@azet.sk
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Prosím vás pošlite mi všetky vaše práce na mail – 

dana.kopencova@centrum.sk 

Ďakujem. 

Prácu máte na dva týždne. 
 

Claude Monnet          Salvator Dalí             

„Manet pracuje na svojej lodi“                   „Perzistencia  pamäti“          
                                                                                         (mäknúce hodiny, alebo tečúce hodiny) 

impresionizmus                                               surrealizmus 

 

 

   

Edvard Munch  „Výkrik“                        Martin Benka „ S batohmi“ 
expresionizmus                                                  realizmus 

 

mailto:dana.kopencova@centrum.sk
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Etická výchova – pre   9.A/9.B/9.C  na mesiac MÁJ 2020  

 

 

Druhú májovú nedeľu  oslavujeme  vždy  : DEŇ MATIEK. 

Preto Vás chcem vyzvať ,aby Ste  vytvorili pre mamičku  nejaký pekný darček : 

napr. srdiečko z farebného papiera alebo napísali peknú básničku, nejaké pekné 

POĎAKOVANIE mamičke, za všetko čo pre Vás robí. 

Iní môžu napísať malú ÚVAHU(zamyslenie), čo pre nich znamená MAMA . 

(5- 10 viet) 

ĎAKUJEM !                                                                              A.R. 
 


