
 SJL – 6. C - 30.3- 3.4.2020  

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

Ja - rozprávanie 59 - 61   Úlohy, poznámky – do zošita 

Slovesný spôsob 61 - 63   Úlohy, poznámky – do zošita 

Tatranská Kikimora 

Zakliata Kráľová hora 

73 -78   Prečítať, urobiť rozbory, poznámky do 

zošita 

Čítať vlastnú knihu 

 

Matematika, 6.C -  30.3.- 3.4.2020 

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

Uhly - opakovanie Opakovanie učiva o uhloch prostredníctvom testov na Alfovi  - každý žiak sa 

prihlási na Alfa a vypracuje si testy (nebudú známkované, ale snažia sa ☺ ) 

Opakovať si 

teóriu, meranie 

uhlov, rysovanie 

uhlov 

V prípade, že nejakému príkladu nerozumiete, zaznačte si červený výkričník, poznačte do zošita a vypočítame si spoločne, keď sa stretneme ☺ 

 Prihlásenie na ALFa – cez stránku školy, vpravo hore, tam je aj kód školy, nick študenta: meno.priezvisko (jozef.mrkvicka), heslo: 123456  

GEG 6.C-  30.3.- 3.4.2020 

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

Obyvateľstvo a sídla  Ázie 68-71 Str. 40-41 

 

 Poznámky som poslala 

tr. uč. vo worde 

     

     



Obyvateľstvo   a sídla Ázie 

Ázia je najľudnatejší svetadiel (4 miliardy). Dve tretiny ľudí žije v Číne a Indii. Najviac ľudí žije na 

nížinách, pobreží a pri riekach,  na ostrovoch v TO.  

Najhustejšie osídlená je Východná Čína + Japonsko, Južná Ázia –Indogangská nížina. 

Najmenej osídlená je púšť, vysoké pohoria, tajga a tundra. 

Väčšina obyvateľov Ázie žije na vidieku. 

Najväčšie mestá: Tokio, Šanghaj, Peking, Soul, Dillí, Bombaj 

Najpočetnejšie národy: Číňania – Chanovia, Hindovia, Bengálčania, Malajci, Japonci, Turci, Arabi. 

Vierovyznanie: islam – JZ, JV, J a stred Ázie 

   budhizmus – V, JV Ázia 

   hinduizmus – J Ázia 

   kresťania pravoslávni – S Ázie, Kaukaz, Cyprus 

   kresťania katolíci – Filipíny 

   judaizmus - Izrael 

Biológia  6.C -  30.3.- 3.4.2020 

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

6.C 

Kvet 

 

 

s. 63 - 64 

 

Príslušné strany v PZ 

vyplniť 

 Využívajte stránku 

https://www.e-

ucebnice.sk biologia 

pre 6 ročník, máte tam 

aj poznámky, 

interaktívne cvičenia, 

úlohy a testíky 

Ešte prikladám info od pani učiteľky biológie: ak majú žiaci záujem, rodičia ich môžu prihlásiť na portál fenomény sveta, tam po prihlásení zadajú heslo 

skolazdomu a dostanú sa k pekným videám aj interaktívnym cvičeniam zadarmo. Pre šiestakov  zo sekcie vzduch téma rozširovanie semien, zo sekcie slnko 

tam majú veľa o fotosyntéze a chlorofyle, v sekcii voda tam majú pohyb vody v rastline, ako dýcha rastlina a všeličo iné. Ďakujem. 

 

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


THD 6.C - 30.3. – 3.4.2020 

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

Spôsoby sadenia, základné ručné náradie 

používané v záhrade 

  PC prezentácia 

v rozsahu max 8 

strán (text + 

obrázky) 

 

Prezentáciu poslať na adresu 

marianna.nozdrovicka@zsaklv.sk 

Alebo 2 možnosť projekt na papier -  

A3,A4  - vyberte si 

macayovamiroslava@gmail.com 

 

Hudobná výchova, 6.C - 30.3. – 3.4.2020 

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 

 

INF 6. C - 30.3. – 3.4.2020 (vypracujete v tom týždni, keď máte INF v rozvrhu - párny/nepárny týždeň) 

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

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 

mailto:macakova1@centrum.sk
mailto:Jana.Macakova@zsaklv.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEJ 6.C - 30.3. - 3.4.2020 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 

str. 

Projekty Poznámka 

Opakovanie Urobiť si online cvičenia: 

https://hueber.de/exercises/530-

26661/a11/?rootPath=/exercises/530-

26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a3ecd9017a 

 

- V programe Alf budú mať test, ten si urobia na 
známku 

Str.40 – slovná 

zásoba z min. 

týždňa – v Alfovi 

budú mať 

k tomu malý 

testík na 

precvičovanie 

  

FYZIKA 6.C - 30.3. – 3.4.2020 

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. 

 

https://hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a3ecd9017a
https://hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a3ecd9017a
https://hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a3ecd9017a
http://www.bezkriedy.sk/


 

ANJ 6. A,C: 30.3. - 3.4.2020 

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 

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     (toto celé modré je jeden link) 

 

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 

 

 

Do zošita 

odpovedz na 

otázku:  

What have you  

got in your 

fridge?  Vymenuj 

aspoň 7 vecí a 

použi pri tom 

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.  

- str. 37/ 

cv. 6 

- str. 42/ 

cv. 1,2 

  

 Používajte 

linky na 

videá s 

gramatikou, 

ktoré som 

poslala 

rodičom na 

mail. 

                                                                    



  DEJ 6.C 

Keďže dejepis má  6.C až ten ďalší týždeň, pán učiteľ posiela poznámky k minulému týždňu, ak by ešte niekto potreboval. 

Ďalšie poznámky a úlohy pribudnú v tom týždni, kedy má 6. C dejepis v rozvrhu. 

STAROVEKÝ RÍM 
 

Kráľovská doba 
 
 

 
Poloha 
- Apeninský polostrov 
- kmeň Italikov = Itália (Taliansko) 
 
Teórie o vzniku Ríma – zakladatelia: 
- 753 pred Kr. 
 
1. Romulus a Remus 
- legenda 
 
- vychovávala ich vlčica 
 
2. Etruskovia  
- remeselníci, obchodníci, poznali železo 
 
Vládcovia 
- 7 kráľov 
 
Tullius 
- rozdelil obyvateľstvo podľa majetku  
 
Superbus 
- posledný etruský kráľ v Ríme 
- krutý, pyšný, vyhnaný z mesta Rimanmi = koniec kráľovstva 
 

 



 TELESNÁ VÝCHOVA 6.C  

 Batéria cvičení a aktivít ISCED II ( 3x týždenne, 30 min.) 

Výber podľa možností 

 

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 

 

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


Počet opakovaní možné individuálne upraviť 

 

 

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/O16tXRKY44o
https://youtu.be/_qyCzsruCac

