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1. Africká maska 
Navštívte profesora Škrečka, https://skrecok.sng.sk/ 
Pozornosť venujte hlavne videu, ktoré nám predstaví 
(nám už známeho ) Pabla Picassa. Vyhľadajte na 
internete africké masky a inšpirujte sa 
 
https://www.artycraftykids.com/art/picasso-faces-
easy-art-for-kids/ 

2. Elektronická médiá 

  1. Priestorová 
tvorba, maska na 
tvár, kombinovaná 
technika použite 
staré noviny, 
farebné papiere, 
bavlnky, gombíky, 
flitre, či trblietky, 
fixky, všetko čo 
máte po ruke 
a vytvorte si masku 
akú ešte svet 
nevidel 
2. Fotografia  
autoportrét – 
(stačí telefónom) 
úprava farieb 
obrazu, svetlosti, 
farebné filtre 

Hotové výtvory mi prosím 
posielajte odfotené na mail: 

katarina.nichtova@zsaklv.sk 
 

 
 
 
 

INFORMATIKA 6. B 
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Práca proti vírusom a špehovaniu  
 
Poslať na macakova1@centrum.sk  alebo 
Jana.Macakova@zsaklv.sk 
 

  Projekt Malware 
(zamerať sa na 
hoaxy, uviesť 
najnovšie príklady) 

Min. 2 strany, 
nezabudnúť na 
formátovanie textu: 
Times New Roman, 12, 
zarovnanie do bloku 

 



 

Biológia  6.B 
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6.B –Rastlinné telo ako celok  učebnica s. 71.72 Príslušné strany v PZ ,  
s.43 - 44 

 
Na opakovanie učiva 
využívajte stránku 
https://www.e-
ucebnice.sk biologia 
pre 6 ročník, máte 
tam aj poznámky, 
interaktívne cvičenia, 
úlohy a testíky 
Dala som vám na Alfa 
test na zopakovanie 
stavby rastl. tela – 
prosím urobiť do 18. 
4. 
 

Prihlásnie na ALFa – cez stránku školy, vpravo hore sú 4 oranžové ikonky, prvá zľava je ALF, tam je aj kód školy: mrstefanikale, 
 nick študenta: meno.priezvisko žiaka (jozef.mrkvicka), heslo: 123456 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
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 Juhozápadná Ázia 76-81 Str. 44-45 ppt posielať mailom 
podľa aktuálneho 
učiva 

Poznámky som poslala 
tr. uč. vo worde 

 
 
 

  Juhozápadná Ázia 
Leží na rozhraní 3 svetadielov (Európa, Ázia, Afrika). Nazýva sa aj Blízky východ. Tvorí ju 18 štátov napr. Turecko, Irak, Irán, Saudská Arábia, 
Izrael ... 
Poloha: Malá Ázia, Arabský polostrov 
Pobrežie: Indický oceán, moria: Červené, Arabské, Čierne, Stredozemné, Kaspické more, Perzský záliv, Bospor a Dardanely 
Príroda: púšte – Rub´al-Khālī, Nafúd, Dahná 
     nížina – Mezopotámska 
     pohorie – Kaukaz 
     rieky – Eufrat, Tigris 
Obyvateľstvo – toto územie (najmä Mezopotámia)  sa nazýva aj Kolíska civilizácie, Úrodný polmesiac. Sú tu 3 svetové náboženstvá: 
judaizmus, kresťanstvo, islam. 
Významné mestá: Istanbul, Teherán, Bagdad, Rijád, Tel Aviv, Jeruzalem, Mekka   
Významné národy + náboženstvo: Arabi, Peržania, Turci = islam 

         Palestínčania, Izraelčania = judaizmus 
         Gruzínci, Arméni, Gréci na Cypre = kresťanstvo 

Hospodárstvo: ťažba ropy a zemného plynu  v Perzskom zálive a Kaspickom mori 
    meď -  Turecko, Irán, Cyprus, Gruzínsko 
    železná ruda – Turecko 
Najvyspelejší štát je Izrael  s moderným priemyslom a poľnohospodárstvom 
Najchudobnejšia oblasť – Zakaukazsko a juh Arabského polostrova 
Cestovný ruch -  kultúrne pamiatky (veľa z nich je v UNESCO), posvätné miesta (Mekka, Medina, Jeruzalem, Petra ...), pláže, letoviská, 
luxusné hotely (Dubaj) 
Veľa vojnových ohnísk: Izrael, Sýria, Palestína, Irak, Gruzínsko ....  
 



Anglický jazyk 
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str. 

Projekty Poznámka 

4. lekcia - food and drink 
Countable/uncountable nouns 
a/an/some/any 
How much?/how many? 
Containers (nádoby) 
Prikladám link ako pomôcku k tým nádobám (keď stránku otvoríš, je tam 
obrázok aj linky na cvičenia) 
  
https://englishclassloreto.blogspot.com/2019/02/food.html?view=flipcard 

Str. 48/ 1 pozorne 
prečítať text aspoň 
dvakrát 
Str. 49/ 2 do zošita 
pospájať celé vety 
Str. 49/ 4A do zošita 
pospájať slová s 
obrázkami, napr. a 
loaf of bread 

Prehľad 
gramatiky  str. 
70/ 4.4 
naštudovať 
- str. 38/ 1,2,3 
Opakovať slovíčka 
77/4A,B,C 
  

 
 
 

 
 

 

Fyzika 
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Čo sme sa naučili 90 
Prvé 3 obr. aj s textom 
prekresliť do zošita 

  Písomne Dú z učebnice: 
80/1,2 
81/3 
 Spravenú domácu úlohu 
poslať na kontrolu. 

 

 OBN  
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Človek – spoločenská bytosť 
 
Komunikácia v sociálnych skupinách. Znaky a delenie 
komunikácie 
 
 

 str. 54 - 63 
 
str. 64 - 65 

  Prečítať + poznámky 
(zamerať sa na odstavce 
s kľúčovými slovami; „slovami, 
ktoré potrebuješ vysvetliť“) 



DEJEPIS 
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Kresťanstvo v Rímskej ríši 52-55  prezentácie, 
projekty 

prečítať, poznámky v 
skupine 

     

 
 

Kresťanstvo v Rímskej ríši 
 

rímski bohovia 

- Jupiter, Juno, Minerva... 
pápež 

- rímsky biskup 
- hlava katolíckej cirkvi 

rímski cisári a kresťania 
- pokladali kresťanov za vzbúrencov = odmietali uctievať ich bohov a cisárov 
- prenasledovali ich a vraždili v amfiteátroch 
- kresťania sa stretávali tajne, boli na úteku alebo v úkrytoch (katakomby 
-  pod Rímom) 

koniec prenasledovania kresťanov 
Konštantín Veľký: milánsky edikt = zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami 
Teodosius: kresťanstvo - hlavné náboženstvo v Rímskej ríši 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slovenský jazyk 
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Príslovky – opakovanie učiva 67/3, 5,6a     

Priama reč 68 -70 42/34,35 
43/celá strana 

  

Opakovanie učiva    2 testy -  Alf 

Zo života detí (Opakovanie lit. pojmov) 92 - 110   2 testy -  Alf 

 

 
 
 

 
 

Matematika  - 6.B 
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Uhly – rozdelenie trojuholníkov podľa veľkostí 
vnútorných uhlov – nové učivo 

Teória –súbor v programe 
Alf 

Wordovský súbor 
v programe Alf 

 Súbory sa otvoria : 
7.apríla 

Uhly – rozdelenie trojuholníkov podľa veľkostí 
vnútorných uhlov – opakovanie 

 Wordovský súbor Dú3 
v programe Alf,  
PZ I- str.40/1 

 Súbory sa otvoria : 
7.apríla 

Uhly- vrcholové a susedné uhly – nové učivo Teória –súbor v programe 
Alf 

Wordovský súbor 
v programe Alf 

 Súbory sa otvoria : 
16.apríla  

Uhly- vrcholové a susedné uhly – opakovanie   PZ I – str. 41/1,2,3; 
43/9,10 

  

Uhly – vonkajšie a vnútorné uhly trojuholníka Teória –súbor v programe 
Alf 

  Súbory sa otvoria 
17.apríla  

Uhly – vonkajšie a vnútorné uhly trojuholníka -
opakovanie 

 PZ II- str.30/1,3,4; 
str.31/5,6,7 

  

 
 
 

 


