5.B SAMOŠTÚDIUM 26.10.2020 – 30.10.2020
SJL - PaedDr. Krajčovičová
Definovať zvukovú rovinu jazyka
Charakterizovať fonetiku a fonológiu
Vysvetliť rozdiel medzi hláskou a fonémou
Vymenovať delenie slovenských hlások
Zvuková rovina jazyka
Jazyková komunikácia ľudí má zvukovú aj písanú stránku, pomocou nich je naša reč zrozumiteľná.
FONETIKA - jazykovedná disciplína , ktorá sa zaoberá zvukovou stavbou jazyka.
Najmenšou zvukovou jednotkou jazyka je hláska a fonetika skúma:
•
Ako sa hlásky artikulujú, teda vyslovujú a ako ich počujeme.
•
Ako sa správajú v spojení s inými hláskami.
•
Ako sa tvoria slabiky, rečové takty, vety.
•
Ako úlohu má dĺžka hlások, prízvuk, melódia vety, tempo reči,...
•
Skúma hovorenú reč, rozdiely vo výslovnosti,...
Neposudzuje zmysel slov, ktoré počujeme.
FONOLÓGIA - jazykovedná disciplína, ktorá sa tiež zaoberá zvukovou stránkou jazyka.
Najmenšou zvukovou jednotkou, ktorú skúma fonológia, je fonéma – zvuková jednotka, ktorá je
schopná rozlišovať význam slov alebo tvarov (sud – súd, ľan – laň)
Fonológia skúma:
•
Ktoré zvuky ľudskej reči sa používajú na dorozumievanie v jazyku
•
Pomocou ktorých zvukov sa v jazyku rozlišujú slová a tvary
•
Aké vlastnosti zvukov sú dôležité pre rozpoznávanie zvukov,...
SYSTÉM SLOVENSKÝCH HLÁSOK:
Hláska – najmenší zvukový prvok ľudskej reči.
Poradie písmen v slovenskej abecede:
a, á, ä, b, c, č, d, ď, dz, dž, e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, ĺ, ľ, m, n, ň, o, ó, ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x,
y, ý, z, ž. Popri malých písmenách používame aj veľké písmená: A, Á, ...., B, C, Č, D, Ď,....
Hlásky rozdeľujeme na:
1. Samohlásky – skladajú sa z tónov. Môžeme ich zaspievať.
(krátke a, ä, e, i, (y), o, u
dlhé á, é, í, (ý), ó, ú)
Spojením dvoch krátkych samohlások vznikajú: dvojhlásky ia, ie, iu, ô
Dlhá hláska vo výslovnosti trvá dvakrát toľko ako krátka. Nerešpektovanie dĺžky vo výslovnosti
môže narušiť zrozumiteľnosť textu a zmeniť význam slova: kŕč - krč!, slovenský – slovensky
2. Spoluhlásky- skladajú sa zo šumov, preto ich zaspievať nemôžeme.
Rozdelenie spoluhlások z hľadiska pravopisu:
TVRDÉ d, t, n, l, k, g, h, ch
MÄKKÉ ď, ť, ň, ľ, c, č, š, dz, dž, ž, j
OBOJAKÉ b, m, p, r, v, z, s, f
•
Po mäkkých spoluhláskach sa v domácich slovách píše mäkké i/í.
•
Po tvrdých spoluhláskach sa v domácich slovách píše tvrdé y/ý.
•
Po obojakých spoluhláskach sa zvyčajne píše mäkké i/í, ale vo vybraných slovách sa po nich
píše tvrdé y/ý.
Spoluhlásky delíme aj na znelé a neznelé
znelé: b, d, ď, g, dz, dž, z, ž, h, v
neznelé: p, t, ť, k, c, č, s, š, ch, f
znelé zvučné (nepárové): m, n, ň, l, ľ, ĺ, r, ŕ, j
V hovorenom prejave sa spoluhlásky zvukovo prispôsobujú jedna druhej – hovoríme o znelostnej
asimilácii – spodobovaní spoluhlások. Napr. rozplakala sa, príď, nadpis, plot z dreva, ku kráľovi,
žabka, dub padol

ANJ – Mgr. Ondrušová
Riešenie z minulého týždňa:
Pracovný zošit str. 78:
cv.1: 2 – 1997, 3 – 86%, 4 – 3.2 million, 5 – ¼ , 6 – 7,000,000,000
cv.2: 2 twenty billion, 3 twenty-five percent, 4 six thousand four hundred and fifty, 5 twenty six, 6 one
point four million
Učebnica str.72:
cv.5: 1 – 2300, 2 – 60%, 3 – 5, 4 – between one and two billion, 5 – four and a half
cv.7: 1 false, 2 true, 3 false,4 true, 5 false
cv.8: 2 increased, 3 chat, 4 background noise, 5 generation, 6 devices
Úloha na tento týždeň:
Počúvanie s porozumením – vypracujte podľa zadania cvičenia 4 a 5 v pracovnom zošite na str. 78.
Rozhovor máte na CD k pracovnému zošitu – stopa 11.
Riešenie mi pošlite do 28.10.

ANJ – Mgr. Valachová
nahrávka: https://www.nucem.sk/dl/1534/MS_2016_AJ_B1_www.mp3
test: https://www.nucem.sk/dl/1460/AJ_B1_1305_RT.pdf
kľúč: https://www.nucem.sk/dl/1482/2016_kluc_AJB1_web.pdf
!!!!!!!!!!!!!!!! nezabudnite si dobre pozrieť číslo testu, aby ste sa vyhli depresii :-)
ML p.89/B
p. 91/listening
p.92 a 93, p.94/B

ANJ - Mgr. Rybanský
https://www.nucem.sk/dl/4276/RT_AJ_B1_19_1717.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4316/2019_kluc_AJB1_web.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4223/Nahravka_AJ_B1_intaktni_SK.mp3

NEJ - Mgr. Nováčiková
1. skupina (zač.) + 2. skupina (zač.)
•
opakovať si slovnú zásobu z 18. L
•
stále platí opakovať si učivo zo 17. L, ako sme boli dohodnutí na previerku. Termín a čas vám
dám dopredu vedieť.
•
s. 78 – predložky s datívom a akuzatívom – naštudovať
•
s. 73/7 – prečítajte si opis izby a pomocou obrázku doplňte chýbajúce predložky, pri
vypracovaní cvičenia si pomáhajte gramatikou na s. 78
Pošlite mi cvičenie s. 73/7 (daniela.novacikova@gmail.com). Už viete, dokedy mi musíte poslať
vypracované cvičenie.
3. skupina (pokročilí)
•
naučiť sa slovnú zásobu s. 74 - 75
•
s. 66/1 A, 1B
•
s. 68/1, 2, 3
•
s. 69/1, 2, 3,
•
napíšte mi list 71/1 vo Worde
Pošlite mi len cvičenia 68/3 a 69/3 a 71/1 vo Worde (daniela.novacikova@gmail.com), ostatné si
vypracujte v cvičebnici alebo do zošita. Učíte sa tému podľa lekcie. Vypracované cvičenia mi pošlite do
štvrtku do 12. hod.

RUJ - PhDr. Bohilová
Zdravím vás všetkých a chcem vám oznámiť, že pri preposielaní vznikol omyl a toto bola pôvodná
úloha na minulý týždeň. Len pripomínam, že zadania, ktoré dostanete v pondelok, posielate
vypracované do piatku toho týždňa do 14.00 na môj mail j.bohilova@gmail.com
Pracujeme s učebnicou Raduga 2
slovnú zásobu, s ktorou sme pracovali na stránke www. lingo-play.com stále udržujeme aktívnu
rozšírte si ju o slová na str. 74 žltý rámček a 75 žltý rámček hore (kvety) – prečítajte nahlas a
postupne sa učte naspamäť
- pokračujeme v gramatike :časovanie slovies: купить, взять, спросить
– zelený rámček str.77
str. 78 do knihy doplňte minulý čas do zeleného rámčeka - neposielajte
- str. 78 cv. 3.4 prečítajte, preložte a všimnite si vidové dvojice – neposielajte
pošlite mi úlohu z minulého týždňa: str. 80 cv.3.7 a,b doplňte koncovky

PRN – Mgr. Chudá
Ústava SR ako základný právny dokument štátu
Prvá hlava
Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát; uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá
medzinárodného práva, zmluvy, záväzky, ktorými je viazaná,štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju
vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
Územie SR je jednotné a nedeliteľné, hranice sa môžu meniť len ústavným zákonom.
Nikomu možno odňať štátne občianstvo SR proti jeho vôli.
Štátnym jazykom je slovenský jazyk.
SR môže mier, bezpečnosť a poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do
organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti.
SR podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí
Štátne symboly
Štátny znak – dvojitý strieborný kríž na červenom štíte vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku
modrého trojvršia štátna
Vlajka – tri pozdĺžne pruhy: biely, modrý a červený + štátny znakŠtátna pečať – znak SR, okolo ktorého
je do kruhu umiestnený nápis SR
Štátna hymna – prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska – Janko Matuška
Hlavné mesto SR -Bratislava
Druhá hlava
Základné práva a slobody
Všeobecné ustanovenia
Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach, základné práva sú neodňateľné, nescdzutiteľné,
nepremlčateľné a nezrušiteľné
Základné práva a slobody sa zaručujú na území SR všetkým. Každý má právo slobodne rozhodovať o
svojej národnosti
Povinnosti možno ukladať: zákonom, medzinárodnou zmluvou, nariadením vlády.
Základné ľudské práva a slobody
Každý má právo na život.
Nikto nesmie byť pozbavený života,trest smrti sa nepripúšťa.
Nikoho nemožno mučiť, ani podrobiť ponižujúcemu zaobchádzaniu.
Osobná sloboda sa zaručuje.
Obvineného alebo podozrivého z trestného činu možno zadržať len v prípadoch ustanovených zákonom
(zadržaná osoba musí byť ihneď oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr do 48 hodín
prepustená na slobodu alebo odovzdaná súdu)
Do väzby možno vziať iba z rozhodnutia súdu,každý má právo na vlastníctvo.
Listové tajomstvo,tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa
zaručuje. Sloboda myslenia,svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú.

Politické práva
Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.Petičné právo sa zaručuje.Právo pokojne sa
zhromažďovať ,občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich.
Volebné právo je všeobecné , rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním.
Práva národnostných menšín a etnických skupín
Právo na vzdelanie v ich jazyku.
Právo používať ich jazyk v úradnom styku.
Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú
zárobkovú činnosť.
Občania majú právo na prácu. Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné
podmienky. Každý má právo na ochranu zdravia. Každý má právo na vzdelanie
Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva
Právo na súdnu a inú ochranu
Každý má právo domáhať zákonom svoje práva.Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred
súdmi. len súd rozhoduje o vine, treste za trestný čin.
súdmi.len súd rozhoduje o vine, treste za trestný čin.
Tretia hlava
Hospodárstvo SR
Zakladá sa na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.
Národná banka je nezávislá centrálna banka SR; najvyšší riadiaci orgán je Banková rada – guvernér
Štátny rozpočet prijíma sa zákonom.
Dane a poplatky sú štátne a miestne, možno ich ukladať zákonom.
Najvyšší kontrolný úrad SR
Je to nezávislý orgán kontroly hospodárenia. Na čele najvyššieho kontrolného úradu je predseda.Za
predsedu a podpredsedu môže byť zvolený každý občan SR, ktorý je voliteľný do Národnej rady SR.
Štvrtá hlava
Územná samospráva
Základom územnej samosprávy je obec, tvorí ju obec a vyšší územný celok obec a VÚC sú PO, ktoré za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi
finančnými prostriedkami orgány obce:becné zastupiteľstvo – poslanci volení na 4 – ročné obdobie
obyvateľmi obce primátor obce – volený obyvateľmi na štvorročné obdobie; je výkonným orgánom
obce orgány vyššieho územného celku:zastupiteľstvo VÚC – tvoria poslanci volení na 4-ročné
obdobie,predseda VÚC – volia obyvatelia na 4 – ročné obdobie.
Milí študenti
Z tohto učiva si osvojíme a preopakujeme
Základné znaky 1. a 2. 3.4. Hlavy Ústavy SR
Osobitnú pozornosť venujeme právam a slobodám občanov.
Keďže ste viacerí chýbali, na preopakovanie si ešte raz zhrnieme základy Ústava SR. Poprosím
prepísať, skopírovať.... a naučiť.

EKN - Ing. Vichnárová
1.
Členenie finančného trhu
2.
Zložky finančného trhu a ich charakteristika
Členenie finančného trhu podľa vybraných kritérií.
Charakteristika jednotlivých zložiek finančného trhu.
Popis nástrojov jednotlivých zložiek finančného trhu (peňažný, kapitálový trh).

Rozdiel medzi primárnym a sekundárnym kapitálovým trhom.
Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie.
Učebný materiál je zaslaný na mailové adresy žiakov.

HGM - Ing. Ičová
Téma: Ubytovacie zariadenia
Skúšanie jednotlivých žiakov podľa rozpisu zaslaného žiakom na messenger. Skúšanie bude prebiehať
v stredu počas hodiny.

HGMc - Ing. Ičová
Prílohy k podnikateľskému plánu
Kontrola príloh vypracovaných k podnikateľskému plánu u žiakov, ktorí ešte nemajú známku. Jedná sa
o prílohy:
Segmentácia trhu – žiaci vypracujú segmentáciu zákazníkov podniku a vložia ho ako kapitolu do
rozpracovaného podnikateľského plánu
Organizačná štruktúra podniku – žiaci nakreslia funkčnú organizačnú štruktúru podniku
v programe Microsoft Word a uložia ti to ako pílohu k podnikateľskému plánu
Obidve práce je potrebné zaslať na Gmail vyučujúcej daniela.icova7@gmail.com do 28.10.2020 do
9,00h.
Počas online výuky budú prílohy skonzultované osobne prostredníctvom aplikácie ,,Meet,,, Online hodina
bude prebiehať vždy v stredu tretiu vyučovaciu hodinu. Počas hodiny budú práce od komunikované so
žiakmi.
Napriklad:
Riaditeľ
Ubytovaciaci
í úsek(6)

Úsek
stravovania6

Úsek
doplnkových
služieb (5)

Techickoprevádzkový
úsek(5)

SPC - Ing. Pavlovičová
Študenti sú v spojení s vyučujúcou prostredníctvom svojich emailových adries a sú v pravidelnom
kontakte cez sociálne siete. Na emailové adresy sú im každý týždeň zasielané učivá a úlohy na
precvičenie učiva.
Zároveň máme pravidelne online hodiny, kde majú vysvetlené nové učivo a sú pravidelne skúšaní
TÉMA: Organizovanie sprievodcov na Slovensku a vo svete - pokračovanie
•
Význam činnosti Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu
•
Význam spolupráce sprievodcov v rámci svetovej federácie asociácie sprievodcov CR
/WFTGA/
•
Hlavné ciele federácie
•
Princípy a ciele kódexu sprievodcu CR zostavený WFTGA
•
Význam spolupráce sprievodcov v rámci európskej federácie asociácie sprievodcov CR /FEG/
•
Ciele činnosti FEG
•
Vysvetlenie „listiny kvality“ ako prínosu k profesionalite sprievodcovskej činnosti
ÚLOHY:
•
Na stránke SSSCR vyhľadajte aktivity spoločnosti Sprievodcov CR
•
Vyhľadajte aktuálnu pomoc vlády ako sériu anti-covid opatrení na pomoc CR
•
Zistite akými akciami sa na Slovensku pripomína „ Svetový deň sprievodcov CR“

TÉMA: Požiadavky na osobnosť sprievodcu
Touto témou končíme tematický celok zameraný na osobnosť sprievodcu.
Vzhľadom na okolnosti vyučovania preberáme tému ako plánované praktické cvičenie v rámci online
hodiny. Vyučovacia hodina je organizovaná ako diskusia s využitím vedomostí z predchádzajúcich tém,
najmä témy osobnostné predpoklady sprievodcu CR. Diskusia je zameraná takto:
•
uveďte základné požiadavky kladené na záujemcov o vykonávanie sprievodcovskej činnosti
•
charakterizujte osobnosť sprievodcov CR
•
špecifikujte odborný profil sprievodcu CR
•
zdôvodnite potrebu fyzických dispozícií pre prácu sprievodcu CR
•
zdôvodnite potrebu sebavzdelávania a sebazdokonaľovania sprievodcu CR

SCR - Ing. Pavlovičová
Študenti sú v spojení s vyučujúcou prostredníctvom svojich emailových adries a sú v pravidelnom
kontakte cez sociálne siete. Na emailové adresy sú im každý týždeň zasielané učivá a úlohy na
precvičenie učiva.
Zároveň máme pravidelne online hodiny, kde majú vysvetlené nové učivo a sú pravidelne skúšaní
TÉMA: Všeobecné znaky služieb platné aj pre cestovný ruch
•
vysvetlenie rozdielu medzi cieľovými a sprostredkujúcimi potrebami návštevníkov v cestovnom
ruchu
•
vysvetlenie jednotlivých vlastností služieb, ktorými sa líšia od statkov, ide o všeobecné znaky
služieb, ktoré však platia aj pre oblasť cestovného ruchu
ÚLOHY:
•
uveďte konkrétne príklady na vlastnosti - nehmotnosť, pominuteľnosť, neoddeliteľnosť
•
uveďte konkrétne príklady na vlastnosti – variabilita a vlastníctvo
•
charakterizujte príčiny vysokej spotreby živej práce pri poskytovaní služieb vo všeobecnosti
a poskytovaní služieb v rámci CR
•
charakterizujte účasť zákazníka na procese poskytovania služieb

UCT – Ing. Beková
▪
OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU DAROVANÍM ALEBO BEZPLATNÝM
NADOBUDNUTÍM
▪
OBSTARANIE DM PRERADENÍM Z OSOBNÉHO UŽÍVANIA DO PODNIKANIA
▪
RIEŠENIE PRÍKLADOV NA OBSTARANIE DM
▪
OPAKOVANIE MATURITNÝCH ZADANÍ
- Rámcová účtová osnova, účtový rozvrh
UČEBNÉ TEXTY POSLANÉ NA MAIL

IKT – Ing. Beková
Úloha:
▪
Príprava na praktickú časť maturitnej skúšky
– Prezentácia k podnikateľskému plánu – snímky č. 7, 8 – nacvičovať

MAR – Ing. Chalupová
Praktické cvičenie: tvorba a vyhodnotenie dotazníku
Na tejto práci budeme robiť spoločne 2 týždne. Takže v kľude si začnite robiť.
Vytvorte dotazník, ktorý bude obsahovať:
Na začiatku bude napísané, aký je cieľ vášho dotazník a ako ho majú respondenti vypĺňať.
Dotazník bude obsahovať logo vášho podniku (podľa podnikateľských plánov, na ktorých pracujete)
Dotazník bude mať najmenej 14 otázok
Aspoň 1 otázka bude otvorená

Aspoň 1 otázka polotvorená
Aspoň 1 otázka z viacnásobnou odpoveďou
Aspoň 1 otázka – škála
Ostatné môžu byť uzatvorené
Najviac 3 otázky sa budú týkať osoby respondenta (vek, pohlavie, príjem, bydlisko, stav,..)
Otázky týkajúce sa osoby respondenta budú posledné v dotazníku
ÚLOHY:
1.
účasť na on-line hodine podľa rozvrhu – streda o 11,00
2.
Postupne sa učiť učivo na skúšanie
3.
Postupné vytvorenie dotazníka – termín odovzdania dohodneme sa on-line hodine

ADK - Ing. Smatanová
Téma: Odpis ekonomického textu
Zadanie: Práca s programom https://www.typingclub.com – lekcia 343.
Kontrola: žiaci nafotia štatistiku písania na PC a zašlú na kontrolu na email zadaný žiakom.
Konzultované priebežne online so žiakmi spoločne aj individuálne.

