4.B SAMOŠTÚDIUM 29.3.2021 – 1.4.2021
MAT – Mgr. Čakajdová lubicacakajdova@gmail.com
Prosím vyriešiť a poslať v termíne do 8.4.2021. Čakajdová

SJL - PaedDr. Krajčovičová
ANTIDRÁMA - ABSURDNÁ DRÁMA
-začala sa rozvíjať v 50. rokoch 20. storočia. Vychádzala z filozofie nihilizmu a existencionalizmu
-chýba v nej súvislý dej, často i zápletka, motivácia konania postáv, medziľudská komunikácia
a rozuzlenie v závere hry
-jazyk neslúži na dorozumievanie, lebo monológy sú nelogické, reč v dialógoch nenadväzuje na
jednotlivé repliky
-predstavitelia: Samule Beckett, Eugéne Ionesco
SAMUEL BECKETT (1906-1989)
-Francúzsky prozaik a dramatik írskeho pôvodu, nositeľ nositeľ Nobelovej ceny
-diela: Čakanie na Godota, Koniec hry...-absurdné hry
Čakanie na Godota
-absurdná dráma o čakaní, ktoré neprináša výsledok – vyjadrenie absurdnej situácie súdobého sveta
-hra sa odohráva v neurčitom čase a priestore, postavy sa pohybujú v začarovanom kruhu
-hra nemá dejovú líniu, je bez dekorácií
-divák sa nedozvie, kto je Godot, na ktorého sa čaká. Je to možno Boh( z angl. Got) , alebo alegória
smrti,
beznádejného čakania, nádeje
-keď sa Becketta pýtali, kto je ten záhadný Godot, odpovedal, že ani on sám nevie. Práve tá záhadnosť
dáva priestor ľudskej fantázii, a tak každý môže čakať na svojho Godota
Dej: dvaja hlavní hrdinovia Vladimír a Estragon sa stretávajú na vidieckej ceste s jedným stromom
a čakajú na Godota, ktorý má zmeniť ich osud. Ich neustále sa opakujúci rozhovor o Godotovom príchode
preruší iná dvojica – pán Pozzo s bičom a jeho sluha Lucky, ktorý je priviazaný ako pes na reťazi a vlečie
kufor, stoličku a kôš s jedlom
-nadväzujú spolu absurdný rozhovor, ktorý preruší príchod chlapca, čo oznamuje, že Godot dnes nepríde,
ale zajtra určite áno
-na druhý deň sa v podstate opakuje scéna z prvého dejstva s tým rozdielom, že Pozzo prichádza ako
slepý a je teda závislý od Luckyho a oboch tulákov
- v závere hry prichádza chlapec a znova oznamuje, že pán Godot dnes nepríde, ale zajtra sa dostaví určite
- Vladimír s Estragonom sa chcú obesiť, ale povraz vytiahnutý z nohavíc sa roztrhne. Uvažujú o odchode,
ale zostávajú stáť.
EUGÉNE IONESCO (1912-1994)
-Francúzsky dramatik rumunského pôvodu - predstaviteľ absurdnej drámy
Nosorožec
Plešivá speváčka
-pocit absurdity sa prejavuje v neschopnosti jednotlivých postáv medzi sebou komunikovať, postavy
hovoria vo frázach, pôvodný zmysluplný obsah je nahradený nezmyslom
-neschopnosť komunikácie vyjadruje nepochopenie jednotlivca – vnútorné rozpoloženie človeka ako je:
osamelosť, nemožnosť priblížiť sa rečou k blízkemu človekovi
-postavy nevytvárajú žiadne charaktery, nenastáva u nich psychologický vývoj, sú degradované na
obyčajné bábky, stáva sa z nich čosi mechanické, desivé a obludné
Dej:
-dva znudené manželské páry: manželia Smithovci a ich návšteva manželia Martinovci – sa snažia
v uzavretom prostredí obývacej izby na predmestí Londýna viesť priateľskú a banálnu konverzáciu.
S výmenou fráz medzi nimi postupne rastie vzájomná agresivita, každý sa snaží presadiť sám seba
v rozhovore, z ktorého sa nakoniec vytráca akákoľvek výpoveď a nemožno ho už nazvať rozhovorom
-uprostred návštevy vstúpi veliteľ hasičov, ktorý oznámi, že má za úlohu uhasiť požiar, ktorý má ešte len
vypuknúť na niekoľkých miestach Londýna. Akonáhle je uistený, že nikde nehorí, stáva sa vrátane slúžky
Smithovcov MARY, vydávajúcej sa za detektíva Sherlocka Holmesa, účastníkom absurdných
rozhovorov, ktorých obsah je čoraz nezmyselnejší.
- v okamihu, keď absurdita dosahuje vrchol, reči sa okamžite prerušia, manželia Martinovci zaujmú
miesta Smithovcov ako na začiatku hry a všetko sa znovu začína opakovať s rovnakými replikami, ale
s výmenou hovoriacich.

ANJ - Mgr. Rybanský
Napíšte ku každej časti dialógu 40 + slov. Minimum na známku 4 je 100 slov za celý dialóg
zadanie:
A role play related to the topic of Countries,Towns and Places.
The student´s role: A foreign traveller is planning to visit your town and its surroundings. He has got in
touch with you on social media to ask for your tips and recommendations related to accommodation,
restaurants, entertainment, sightseeing and public transport. Share your knowledge of the town of
Topoľčany and its surroundings with the foreigner. Be friendly, helpful and have informative answers.
The teacher´s role: You are a foreign traveller planning to visit a town in Slovakia. You are in touch
with a person living there via social media. Ask questions about accommodation, restaurants,
entertainment, sightseeing and public transport to have a great time on your trip.
dialóg:
foreign traveller: Next year I will be doing a tour of Slovakia and I would like to make a short twoday stop in the town of Topoľčany. How can I get to the town from the capital city quickly,
comfortably and cheaply? I don´t want to rent a car. I am not a driver.
local inhabitant (you):
foreign traveller: Which guesthouse, youth hostel or hotel should I stay at? How early is it
necessary to make a reservation before my stay? Are the hotels usually fully-booked in the summer?
Which accommodation is the cheapest and which is the most comfortable? I definitely want to stay in
quiet accommodation in a quiet area/neighbourhood so that I can get a good night´s sleep.
local inhabitant:
foreign traveller: Are there any beauty spots (places with beautiful scenery), interesting sights,
monuments either in the town itself or in the surrounding area? How can I get around (travel) if I
want to make day trips to the nearby towns and villages? I am interested in history, architecture and
nice scenery.
local inhabitant:
foreign traveller: Could you suggest some inexpensive but decent restaurants where I could have a
tasty and filling meal for a few Euros? What are typical lunch and dinner meals in your area? Is
Slovak traditional cuisine healthy? Just remember, I don´t want to go bankrupt while travelling around
the world. I am on a budget.
local inhabitant:
foreign traveller: If I wanted to have a bit of fun in the evening, are there any places that you could
recommend? Are there any cool amusement parks, cinemas, night bars, bowling alleys or other places
of entertainment which are open every night and where locals hang out with their friends? Is it safe to
walk around the town centre at night? What about pickpockets and thugs? Are foreign tourists often
robbed or attacked where you live?
local inhabitant:

RUJ - PhDr. Bohilová
Pracujeme s učebnicou Raduga 2
- zostáva slovná zásoba lekcia 5 str.91, 92 prečítať nahlas, pozor na prízvuk a výslovnosť, učiť sa
- stále pracujeme s textami o Moskve a Petrohrade str. 88, 89
- Nové učivo: Väzba „больше ….. чем“
- Túto väzbu v ruštine používame pri porovnávaní . Vo väzbe so slovesom tvorí infinitívnu konštrukciu:
Я больше люблю сидеть в школе, чем гулять по улицам.
Domáca úloha: str. 96 cv. 2.8 vytvorte 5 viet, pošlite na mail

NEJ - PhDr. Bohilová
1. CUJ
Pracujeme s učebnicou Direkt – k maturite bez obáv

2.lekcia Wohnen str.17
- Slovná zásoba k téme:
- str. 26 odstavce Mein Lebensort, Auf dem Lande oder in einer Großstadt?
- prečítať nahlas, veľa z tejto lexiky už poznáte, zopakujte si ju a nové výrazy sa postupne učte
- Domáca úloha:
- str. 18 cv.1 - preložte uvedené výrazy, podľa seba rozhodnite, ako môže mládež tráviť voľný čas
v lete a v zime - neposielajte
- str. 18 cv.3 výrazy označte číslami, preložte a čísla vpíšte do tabuľky
In der Großstadt
In der Kleinstadt/Auf dem Lande pošlite na mail

2. CUJ
Pracujeme s učebnicou Genau!2
- kapitola 14 „Auf dem Markt“
- slovná zásoba k lekcii str. 252 - prečítať nahlas, pozor na výslovnosť , učiť sa naspamäť
- prebrali sme skloňovanie prídavných mien po určitom, neurčitom člene a bez člena
Pripravte si cvičenia, neposielajte.
- str.33 cv. 2 preložte slovká v cvičení
- str. 34 cv. 6 priraďte pomenovanie k obrázku
- str. 162 cv. 21 a) b)
Overovanie učiva bude online utorok 30.3. o 11.00 hod.
Pozvánku pošlem.

EKN - Ing. Vichnarová
1. Štátny rozpočet
2. Daň, funkcie, zásady zdaňovania
Charakteristika štátneho rozpočtu.
Opis rozpočtového procesu.
Určenie zásad zostavovania štátneho rozpočtu.
Vymenovanie hlavných zložiek príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu.
Charakteristika možných podôb výsledku hospodárenia štátu.
Charakteristika pojmu daň.
Vysvetlenie základných funkcií daní.
Popis daňových zásad.
Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie.
Učebný materiál je zaslaný na mailové adresy žiakov.

HGM – Ing. Vichnarová
1. HACCP (2 vyučovacie hodiny)
Popis vzniku systému HACCP.
Charakteristika príčin zavedenia HACCP do potravinových zariadení.
Vysvetlenie prínosu zavedenia systému HACCP.
Charakteristika základných zásad HACCP.
Ukážky vzorov dokumentácie HACCP.
Vyplňovanie záznamových hárkov HACCP.
Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie.
Učebný materiál je zaslaný na mailové adresy žiakov

GCR – RNDr. Žiarna
45. Charakteristika spoločensko – ekonomických podmienok Ameriky
Prírodné podmienky pre CR v Amerike a spol.-ekonomická charakteristika Ameriky
= Amerika = súhrnné označenie pre kontinenty Sev.Amerika a Juž. Amerika, prepojené úzkym pruhom Stredná Amerika
= každý z kontinentov má z hľadiska CR svoje zvláštnosti:

Severná A. - veľká účasť obyvateľov na CR, hustá sieť stredísk CR;
Stredná A. - mnoho turisticky atraktívnych lokalít;
Južná A. - predpoklady pre rozvoj CR
Severná Amerika
= pobrežie výrazne členité (napr. polostrov Labrador, Florida, Kalifornský, Baffinov ostrov, Aleuty,
Ostrovy kráľovnej Alžbety a i.)
= obmýva: sever – Sev. ľadový oceán, východ - Atlantický oceán, juhovýchod - Karibské more, západ Tichý oceán
= na území Severnej Ameriky 2 štáty: Kanada, USA
= vhodné prírodné predpoklady pre CR
= vzhľadom na krátku históriu osídlenia menší význam historických pamiatok pre CR
= podnebie: mierne - polárne
= reliéf:
✓ hornatý (Kordillery, Skalnaté vrchy, Pobrežné vrchy, Kaskádové vrchy, Apalačské vrchy), kaňony
(Veľký kaňon Colorado)
✓ púštny (Mohavská, Gilská)
= vodstvo:
✓ jazerá (napr.Michiganské, Hurónske, Erijské, Ontario),
✓ rieky (Colorado, Mississipi, Rio Grande, Yellowstone)
= chránené územia: NP (Yellowstonský, Yosemitský, NP Sequoia, Veľký kaňon, Everglades...)
= CR: rekreačný, športový, kúpeľno-liečebný, poznávací, kongresový
46. a 47. Oblasti a strediská cestovného ruchu v USA
▪ hlavné mesto: Washington
▪ prímorský štát S.Am. - Atlantický oceán (východná hranica), Tichý oceán (západná hranica), štát
Aljaška - Severný ľadový oceán
▪ hraničí: sever - Kanada, juh - Mexiko
▪ ostrovy USA: Alcatraz, Havajské o., niekoľko malých o. v Tichom oc. (napr. Midway, Wake)
▪ podnebie: všetky podnebné pásma
▪ reliéf:
J, JV = nížinatý - Mississipská a Pobrežná nížina;
stred = rovinatý - Centrálne roviny, Veľké prérie;
Z,čiast. V = hornatý - Kordillery, Skalnaté vrchy, Kaskádové v., Apalačské v.;
púštny reliéf v Z-časti štátu - Mohavská a Gilská púšť
▪ vodstvo:
rieky = Mississippi, Missouri, Rieka sv. Vavrinca, Colorado, Yukon
jazerá = význam hosp. + CR; Horné, Michiganské, Hurónske, Erijské, Ontario, Veľké soľné j.
vodopády - Niagarské, Yosemitské
▪ pre CR zaujímavé: NP Everglades, Veľký kaňon (Grand Canyon), Yellowstonský, Yosemitský;
jaskyne
▪ formy CR: rekreačný, kultúrno-poznávací, športový, liečebný, kongresový
Washington
▪ sídlo vlády a prezidenta
▪ zaujímavosti miesta:
✓ Kongresová knižnica
✓ Washingtonov pamätník
✓ Lincolnov pamätník
✓ Biely dom – sídlo prezidenta
✓ Kapitol - sídlo Kongresu; v podzemí návštevnícke centrum - (3mil. návštevníkov ročne)
✓ Pentagon - sídlo Ministerstva obrany USA
Oblasti CR:
1) Nové Anglicko
= blasť v SV-časti USA
= hl. mestské centrum: Boston
= región s najdlhšou históriou európskeho osídľovania SA

= centrá CR:
✓ prímorské
✓ lyžiarske - vo vnútrozemí
✓ mestá s hist.pamiatkami:
Plymouth
jedna z prvých osád SA v zač. osídľovania
skanzen kolonizácie Ameriky - v blízkosti mesta
2) Východné pobrežie
= pobrežie Atlantického oceánu a Mexického zálivu
= najnavštevovanejšia oblasť CR v USA
= 3 subregióny:
a) Atlantické pobrežie
= hlavným turistickým cieľom oblasti sú:
✓ veľkomestá: New York, Philadelphia, Baltimore;
✓ strediská s historickými pamiatkami: Charleston
✓ prímorské strediská: Atlantic City, Ocean City
New York
= ústí rieky Hudson do Atlantiku
= väčšina mesta na ostrovoch Manhattan, Staten Island, Long Island
= 5 štvrtí: Brooklyn, Manhattan, Bronx, Queens, Staten Island
= symbol mesta = Socha Slobody
= kult. centrum mesta = Brodway - tu sústredené divadlá
= najpopulárnejšie lokality: Empire State Building, Central Park, Washington Square Park, Madison
Square Garden,
Rockefeller Center, Times Square, Zoo, Botanická záhrada
b) polostrov Florida
= v JV-časti krajiny
= význ. región letnej rekreácie, vodných športov, rybolovu
= pre turistov kvalitné pláže, ubytovacie zariadenia, vodné atrakcie, kultúrne podujatia
= najvýznamnejšie centrá CR:
✓ Miami - najväčšie mesto na JV Floridy, obchodné, finančné, kult. a turist. centrum
✓ Miami Beach - najluxusnejšie prímor. stredisko na atlant. pobreží USA
✓ Kenedyho mys – sídlo NASA, štarty raketoplánov
c) pobrežie Mexického zálivu
3) Apalače
= rozsiahly horský systém vo V-časti
= v oblasti NP Great Smoky Mountains = prales
= turistika, vodné športy, mototuristika, kúpeľná liečba
= stredisko zim. športov: Lake Placid
= mestské strediská CR: Atlanta, Nashville
4) Veľké jazerá
= najväčšia skupina sladkovodných jazier na zemi
= skupina 5 jazier na hraniciach s Kanadou: Horné, Hurónske, Michiganské, Erijské, Ontárijské
= medzi Erijským + Ontarijským jazerom = Niagarské vodopády
= Chicago - na brehu Michig.jazera - početné pláže, parky; veľa múzeí, galérií; Zoo, botanická záhrada
5) Prériová oblasť
= oblasť medzi Skalnatými vrchmi a r. Mississipi
= CR sústredený do blízkosti hlavných mototurist. trás
= využívané menšie strediská so zachovanou históriou osídľovania Ameriky a centrá s indiánskym
folklórom
6) Kordillerská oblasť
= prírodne atraktívna oblasť (4 oblasti - Skalisté vrchy, Kaskádové vrchy, pobrežie Tichého oceánu,
stredohorské kotliny)
= zimné športy, letná rekreácia, horská turistika, kult.-pozn. CR
= NP: Grand Canyon, Glacier, Rocky Mountains, Yellowstone, Yosemitský, Sequoia

= Aspen = stredisko zimných športov a turistky
= Las Vegas - centrum zábavy, kasín, barov,
= Los Angeles - svetové filmové centrum = Holywood; Hollywoodsky chodník slávy, Disneyland
= San Francisco: k mestu patrí aj ostrov Alcatraz, symbol mesta = most Golden Gate Bridge, sieť
káblových električiek
= Santa Barbara – prímorské stredisko
7) Aljaška
= drsné klimatické podmienky
= návštevnosť len počas krátkeho leta
= hlavné turist. centrum = mesto Anchorage
= v regióne niekoľko NP
= turisticky atraktívne: hory, jazerá, ľadovce, polárna žiara
= dedina Saxman - dedina pôv. obyvateľov Aljašky; Park totemov = najväčšia zbierka na svete
8) Havajské ostrovy
= hlavné mesto: Honolulu – pláž Waikiki
= atraktívne prírodné prostredie
= vhodné pre letnú rekreáciu, vod.športy, turistiku
= najnavštevovanejšie ostrovy: Oahu, Havaj, Maui
48. Kanada – oblasti cestovného ruchu
Kanada
= hlavné mesto: Ottawa
= prímorský štát obmýva: západ - Tichý oceán, východ - Atlantický oceán, sever - Severný ľadový oceán,
juh - USA
= má mnohé ostrovy - napr. O. princa Eduarda, Newfoundland, Ostrovy kráľovnej Alžbety, Baffinov o.,
Viktóriin o. ...
= podnebie: zväčša mierne, severné oblasti = subarktické;
= reliéf:
✓ hornatý = Kordillery, Kaskádové a Apalačské vrchy
✓ rovinatý - prérie - Veľké prérie;
✓ nížinatý – Arktická nížina
= vodstvo:
= štát s najväčším počtom jazier na svete - jazero: Horné, Hurónske, Erijské, Ontário, Winnipegské,
Veľké jazero otrokov;
vodopády: Niagarské vodopády, Montmorencyho vodopády
= Oblasti CR:
1.Atlantická
= klimaticky málo vhodná pre CR
= turisticky atraktívne: členité skalnaté pobrežie, divoká príroda, Fundyjský záliv
= mestské strediská CR: Saint John, Halifax ...
2.Quebecká
= na Labradorskom polostrove
Quebec: = hlavné mesto provincie
- historické jadro zo 17.stor. (UNESCO)
- turisticky najzaujímavejšie miesta: vyhliadková veža; katedrála; zámok Frontenac = hotel z
19./20.stor.,
- hl. turist. atrakcia v blízkosti mesta = ľadový hotel (možnosť prehliadky aj ubytovania)
- v okolí mesta = veľmi dobré podmienky pre zimné športy
Montreal
- 2. najväčšie mesto Kanady
- turisticky najzaujímavejšie: Staré mesto = hist. mest. časť (bazilika Notre Dame, radnica, justičný
palác, starý
- iné zaujímavosti: Olympijský štadión a park, zábavný park, Bobrie jazero, múzeá
- mesto bohaté na kult. podujatia (festivaly, výstavy), športové tradície (hokej, tenis, motorizmus)
3.Ontarijská

= najľudnatejšia provincia Kanady
= 1/6 povrchu provincie = vodstvo - územie ohraničené Veľkými jazerami a Hudsonovým zálivom predpoklady pre celoročné využitie (vodné a zimné športy)
= hl. prírodná atrakcia = Niagarské vodopády
= mestské turistické strediská: Ottawa, Toronto
Ottawa
= sídlo kanadskej vlády
= mesto kultúry: múzeá, galérie, divadlá, festivaly
= mesto športu: joging, cyklistika, hokejová tradícia
= mesto zelene: najväčší mestský park sveta
= kanál Rideau - dnes športovo-rekreačný význam (korčuľov., vodné športy)
4.Prériová
= prevládajú roviny, na severe tundra a ihlič. lesy, juh- prérie
= početné jazerá (Winnipegské, Atabaska)
= hl. prírodná atrakcia = NP Wood Buffalo
= hlavné mestské centrá CR: Winnipeg, Edmonton
5.Kordillerská
= na západe krajiny
= najväčšie mesto: Vancouver
= oblasť známa atraktívnou prírodou: kaňony, jazerá, vodopády, horúce min. pramene
= klimaticky vhodná pre celoročnú návštevnosť
= možnosť realizácie zim. športov, pešej turistiky, cykloturistiky, horolezectva
= CR sústredený do NP (napr. Banff, Glacier, Jasper, Yoho) a stredísk zim. športov (Banff, Jasper,
Calgary)
6.Severná Kanada
= riedko osídlená
= rozvoj CR limitujú klimatické podmienky
= Nunavut - najsevernejšie kanadské teritórium s 3 naj...: územie Eskimákov
pre oblasť typická rozptýlená forma osídlenia
možnosť poznať tradičné remeslá a inuitskú kultúru

UCT – Ing. Beková
ZÁKLADNÉ ÚČTOVANIE ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE
▪ ÚČTOVANIE NA FINANČNÝCH ÚČTOCH
– Účtovanie o ceninách
- Účtovanie o peniazoch na ceste

IKT – Ing. Beková
Úloha:
▪ Zadanie č. 7 - TVORBA PREZENTÁCIE K PODNIKATEĽSKÉMU PLÁNU
Kompletizácia a oprava prezentácie.
Úlohu pošlite na mailovú adresu jbekovaf@gmail.com do 9. 4. 2021.

ADK - Ing. Smatanová
TSV – Mgr. Gráčik, Mgr. Urbanová
ODV – Ing. Emilová
ODV – Ing. Šestáková

