
OD 30.3. DO 5.4.2020 
SJL,6.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Príslovky 67/6a 
 
 
68 

PZ 42/33 
     43/34 

  
 
 
Zapamätajte si -  
odpísať 

LIT. – slovenské báje Tatranská Kikimora 73-75   Prečítať+ lit.druh a 
žáner 

 

DEJ,6.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Staroveký Rím 46-51   Prečítať učivá + bočné 
lišty(týmito stranami 
končíme Rímsku ríšu). 

 

Matematika  - 6.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Uhly – úvod, premena zo stupňov a naopak -opakovanie Teória –súbor v programe 
Alf 

Wordovský súbor 
v programe Alf 

 Súbory sa otvoria : 
30.marca 

Uhly- triedenie uhlov podľa veľkosti – nové učivo Teória –súbor v programe 
Alf 

Wordovský súbor 
v programe Alf 

 Súbory sa otvoria : 
30.marca 

Uhly- triedenie uhlov podľa veľkosti - opakovanie  PZ I-str.37/1, str.38/4   

Uhly- sčitovanie a odčitovanie uhlov – výpočtom Teória –súbor v programe 
Alf 

Wordovský súbor 
v programe Alf 

 Súbory sa otvoria : 
1.apríla  

Uhly – súčet veľkostí vnútorných uhlov trojuholníka Teória –súbor v programe 
Alf 

  Súbory sa otvoria : 
3.apríla  

Uhly- súčet veľkostí vnútorných uhlov trojuholníka  Wordovský súbor 
v programe Alf 

 Súbory sa otvoria : 
3.apríla  

 
 



 
 

BIO, 6.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Rast a vývin semena 68,   Prečítať + poznámky 

Rozmnožovanie rastlín 70   Prečítať + poznámky 

     

 
 

OBN 6.A  

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Človek – spoločenská bytosť 
 

Komunikácia v sociálnych skupinách. Znaky 
a delenie komunikácie 
 
 

Od str. 48   Prečítať + poznámky 

 

GEG 6.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

 Hospodárstvo Ázie 72-75 Str. 42- 43 
 

 Poznámky som poslala 
tr. uč. vo worde 

 
 
 

INF 6.A 

     

Počítač a jeho časti. ( ako funguje) 
https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY&feature=youtu.be 

   Pozrieť video 

https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY&feature=youtu.be


 

 
 
 
 

ANJ 6. A 

Téma Učebnica, str. Pracovný 
zošit, str. 

Projekty Poznámka 

4. lekcia - food and drink 
 
Prikladám linky na online cvičenia, skopírujte si ich, prosím: 
 
https://test-english.com/grammar-points/a1/a-some-any-countable-uncountable/ 
 
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-countable-uncountable-nouns.php 
 

Do zošita 
odpovedz na 
otázku:  
What have you  
got in your 
fridge?  Vymenuj 
aspoň 7 vecí a 
použi pri tom 

- str. 37/ 
cv. 6 
- str. 42/ 
cv. 1,2 
  

 Používaj 
linky na 
gramatické 
videá, 
ktoré som 
poslala 
rodičom na 
mail. 

FYZIKA 6.A 

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty poznámky 

Vplyv hmotnosti 
na správanie sa 
telies vo vode 

73-77 Prosím poslať len odpovede na 
zadané úlohy z pracovného zošita: 
22/pokus 2 
22/úloha.1 
23/2,3,4,5,6 
fyzzelienkova@gmail.com 
 

Každý má mať vyrobenú 
tabuľku –premena 
jednotiek dĺžky, 
hmotnosti, objemu. 
Keď nastúpime, budem 
hodnotiť. 

Zaregistrujte sa na 
www.bezkriedy.sk 
Dá sa zaregistrovať aj bez triedneho hesla. 
Pracujte s digitálnou učebnicou FYZ 6.roč. 
Správanie sa telies v kvapalinách a v plynoch. 
Doporučujem prezentáciu: Vplyv hmotnosti na správanie sa 
telies vo vode (Stremeňová) 
A dokážete si podľa tej prezentácie aj pekne napísať 
poznámky. 
 

http://www.bezkriedy.sk/


https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/countables.htm 
 
http://eslbluesapps.com/m/mc/countncm.html 
 
https://www.liveworksheets.com/ 
worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Countable_and_uncountable_nouns/Countable_-
_Uncountable_nouns_kx176rx 
 
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/some_any.htm 
 
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/some_any2.htm 
 
https://agendaweb.org/exercises/grammar/any-some 
 
https://www.grammar.cl/Games/Some_Any_A_An.htm 
 
 
 
 

a/an pri 
jednotnom čísle 
počítateľných, 
some pri 
množnom čísle a 
pri  
nepočítateľných. 
Napríklad: I have 
got a carrot, an 
orange, some 
eggs and some 
milk.  

 
  

Výtvarná výchova 6.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Africká maska   Priestorová tvorba, 
maska na tvár, 
kombinovaná 
technika 

 

     

     

 
Navštívte profesora Škrečka, https://skrecok.sng.sk/ 
ktorý ma v týchto neľahkých časoch zastupuje a veľmi rád vám vysvetlí, ako  to v tom svete umenia chodí. Prezrite si videá a ponorte sa do dejín umenia. 
Pozornosť venujte hlavne videu, ktoré nám predstaví (nám už známeho ) Pabla Picassa, podľa ktorého je pomenovaný aj náš školský ateliér. Keďže Picasso 

https://skrecok.sng.sk/


miloval africké masky (budú spomenuté vo videu) nechajte sa nimi inšpirovať aj vy. Vyhľadajte na „nete“ africké masky a inšpirujte sa. Keďže  aj my musíme 
nosiť na nejaké to obdobie „masky“ v podobe rúška, vytvorte si vlastné, také, ktoré bude zakrývať celú vašu tvár, použite staré noviny, farebné papiere, 

bavlnky, gombíky, flitre, či trblietky, fixky, všetko čo máte po ruke a vytvorte si masku akú ešte svet nevidel 😊posielam zopár 
inšpirácií.https://www.artycraftykids.com/art/picasso-faces-easy-art-for-kids/ 
 Hotové výtvory mi posielajte odfotené na mail: 

katarina.nichtova@zsaklv.sk 
 
 
                                                                                                       TSV  - 6.A 
Výber podľa možností( 3x týždenne, 30 min.) 
Počet opakovaní možné individuálne upraviť 

Cvičenie Počet opakovaní Poznámka 

Statický strečing 1x https://youtu.be/kEDvbmEeeXY 
 

Ľah-sed (brušáky) 3x10 https://youtu.be/yJbpOrt3itA 
 

Drepy 2x15 https://youtu.be/a356mRTK2sY 
 

Kľuky (kliky) 2x10 Pánske https://youtu.be/e2AN-As0tr0 
Dámske https://youtu.be/bBUlXpAfLMQ 
 

Angličáky (drep,skok,kľuk) 2x10 https://youtu.be/2NEZ7yBP9f8 
 

Plank (podpor na predlaktí 2x30 sek. https://youtu.be/dqaU1qi4o6o 
 

Kotúľ vpred 3x https://youtu.be/yfGGTzY5ge0 
 

Kotúľ vzad 3x https://youtu.be/O16tXRKY44o 

https://www.artycraftykids.com/art/picasso-faces-easy-art-for-kids/
https://youtu.be/kEDvbmEeeXY
https://youtu.be/yJbpOrt3itA
https://youtu.be/a356mRTK2sY
https://youtu.be/e2AN-As0tr0
https://youtu.be/bBUlXpAfLMQ
https://youtu.be/2NEZ7yBP9f8
https://youtu.be/dqaU1qi4o6o
https://youtu.be/yfGGTzY5ge0
https://youtu.be/O16tXRKY44o


 
 
 
 

 

Stoj na lopatkách (sviečka) 1x https://youtu.be/_qyCzsruCac 
 

Hádzanie a chytanie 30x Akúkoľvek loptu na vzdialenosť akú priestor umožňuje 

Projekt 
Slovenský športovec 

 A3 alebo A4 formát. Výber ľubovoľného športovca z minulosti alebo súčasnosti. 

https://youtu.be/_qyCzsruCac

