
Biológia  6.B od 30.3- 3.4.2020 

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

6.B –opakovanie učiva od str. 56 -70  Príslušné strany v PZ , 
kto ešte nemá 
poprosím vyplniť. 

 
Na opakovanie učiva 
využívajte stránku 
https://www.e-
ucebnice.sk biológia 
pre 6 ročník, máte tam 
aj poznámky, 
interaktívne cvičenia, 
úlohy a testíky 

 
 

Hudobná výchova   6.B 

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

Čo by sme mali vedieť   Kvíz alebo tajnička 
od renesancie po 
klasicizmus 

Hotové poslať na: 
veronika.hruzova@zsaklv.sk 

Hudobná kultúra Rakúska   kultúra Rakúska + 
skladatelia( Strauss 
ml.)+ opereta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.e-ucebnice.sk/
https://www.e-ucebnice.sk/


Telesná výchova 
 
Batéria cvičení a aktivít ISCED II ( 3x týždenne, 30 min.) 
Výber podľa možností, 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 
 

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/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
https://youtu.be/_qyCzsruCac


 
 
 
 

THD 6.ročník  

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

Spôsoby sadenia, základné ručné náradie 
používané v záhrade 

  Prezentácia – 
prípadne môže byť 
aj projekt na 
papieri 

Prezentácia- min. 7 snímok. 
Alebo 2 možnosť 
projekt na papier -  A3,A4  - vyberte si  

    Prezentáciu poslať na 
email:macayovamiroslava@gmail.com 
           

 
 
 
 
 
 
 

 OBN 6.ročník 

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

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

Od str. 48   Prečítať + poznámky do zošita 
napísať 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                  Slovenský jazyk – 6.B 

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

Opis pracovnej činnosti   Napíš pracovný postup podľa 
receptu na varenie alebo 
konštrukcia predmetu – 
stavebnica a pod.  

Napísať do zošita 8 -10 
viet 

Slovesá – slovesné 
gramatické kategórie, 
Slovesný spôsob 

Všetky cvičenia v učebnici  Všetky cvičenia k tomuto 
učivu  

  

Príslovky - delenie Všetky cvičenia Všetky cvičenia   

     

LIT.  
Detský hrdina v literatúre - 
opakovanie 

(Od diela Maroško  - 
Bojujeme u riaditeľa)  

  Vonkajšia kompozícia 
všetkých ukážok v zošite 

     

 
 

 Anglický jazyk 6.B 

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

Countable – Uncountable nouns (počítateľné-
nepočítateľné podstatné mená) 

Doplnková gramatika 
preposlaná e-mailom 
tr.učiteľovi 

Vypracovať cvičenia, 
odfotiť a poslať na 
kontrolu 

 

Poslať na mail 
alena.fedorkova@hot
mail.com 
alebo messenger 
,prípadne triednej na 
messenger ako 
doteraz  

 
 
 
 
 
 

mailto:alena.fedorkova@hotmail.com
mailto:alena.fedorkova@hotmail.com


GEOGRAFIAG 6.B 

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

 Hospodárstvo Ázie 72-75 Str. 42- 43   Poznámky som poslala 
tr. uč. vo worde 

     

     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FYZIKA 6  B 

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/


 
 
 
 
 

Matematika  - 6.B 

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  

 
 
 

DEJEPIS 6.B 

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

Staroveký Rím – Sťahovanie národov,  Život v rímskom 
meste, Chlieb a hry 

48-51  Rímski cisári Prečítať, poznámky 
poslané TU,  

 
 
 


