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Slovenský jazyk a literatúra 

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

Neohybné slovné druhy – 

príslovky, predložky, 

spojky, častice, citoslovcia 

  

Všetky cvičenia 

k týmto témam 

  

Združené pomenovania Všetky cvičenia Všetky cvičenia    
Spôsoby obohacovania 

slovnej zásoby – 

odvodzovaním, skladaním, 

prenášaním významu, 

spájaním, skracovaním, 

preberaním cudzích slov  

Všetky cvičenia Všetky cvičenia   

LIT.  

Vedecko-fantastická 

literatúra – všetky diela 

(Od Cesta na 

Mesiac, E. T. 

mimozemšťan – 

Stopárov 

sprievodca 

galaxiou)  

  Vonkajšia kompozícia 

všetkých ukážok v zošite 

Denník – Osudy a cesty A. 

M. Beňovského 

   Vonkajšia kompozícia diela 

v zošite – lit. druh, lit. 

forma, žáner, miesto deja, 

hlavné a vedľajšie postavy, 

obdobie, stručne dej, 

charakteristika lit. žánru 

Anglický jazyk 

Téma Učebnica, 
str. 

Pracovný 
zošit, str. 

Projekty Poznámka 

12. lekcia - dokončiť celú lekciu 
 
Tu sú linky , kde je vysvetlené učivo Second 
Conditional: 

- od str. 92 
dokončiť 
všetky 
cvičenia v 

- dokončiť 
všetky 
cvičenia v 
12. lekcii, 

Projekt z predchádzajúcich dvoch 
týždňov poslať na 
tuzinska.j@gmail.com 

8 slidov 
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https://www.youtube.com/watch?v=YEwcIs
TKBU4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SnMTX
56wYCM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WY0o3
KturkI 
 
HAVE FUN :) 
Pripájam linky na online cvičenia, 
skopírujte si ich, prosím a vypracujte: 
https://www.perfect-english-
grammar.com/second-conditional-exercise-
1.html 
 
https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/if_clauses/type_2_st
atements.htm 
 
https://www.examenglish.com/grammar/B1
_second_conditional.htm 
 
https://www.ego4u.com/en/cram-
up/grammar/conditional-sentences/type-
2/exercises?02 
https://www.learnenglishfeelgood.com/gra
mmar-secondconditional2.html 
 
https://test-english.com/grammar-
points/a2/second-conditional/ 
 

12. lekcii vrátane 
Unit check  
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http://www.focus.olsztyn.pl/en-second-
conditionals-exercises.html 

 

Nemecký jazyk 

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

Oblečenie 89/2a – urobiť 
zoznam podľa 
pokynov knihe 
89/3 – slovná 
zásoba, prídavné 
mená 
90/4 – priradiť 
rozhovor 

 Móda – na budúci týždeň 
odovzdať, tento týždeň dorobiť 

 

     

     

Matematika 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Kruh, kružnica  111/15,17 a 114/11   Do zošita  

Kruh, kružnica  Posielam naskenovaný mnou vypracovaný PL na 
ALFa– podľa neho si skontrolovať správnosť 
výsledkov v zošite farebným perom (pripomínam, 
že nestačia len výsledky!!! ) 

   

Kruh, kružnica - opakovanie  Zhrnutie učiva v prezentácii a opakovanie učiva 
formou testu v programe ALF – test vypracovať ☺ 

   

V prípade, že nejakému príkladu nerozumiete, zaznačte si červený výkričník 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  

Informatika 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
Počítač a prídavné zariadenia 
Poslať na 
macakova1@centrum.sk  

 
 
 

 Projekt Pamäte počítača (druhy 
pamätí, porovnať podľa 
kapacity a podľa rýchlosti 

Min. 2 strany, formátovať text 
+ obrázky 

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

 
 
 

prístupu) 

Fyzika 

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

 
Otáčavé účinky 
Ťažisko telesa 

 
 
 
 

94-97 
99-101 
cv. 102/1,2,3- 
písomné odpovede 
prosím poslať 
fyzzelienkova@gmai
l.com 

21/1-6 
23/11-12 
24/1-5 
Len odpovede poslať 
na: 
fyzzelienkova@gmail.
com 

Dobrovoľne- kto nájde na 
youtube a urobí krásny pokus 
na ťažisko telesa a pošle foto, 
má 1! 

Zaregistrujte sa, prosím, na 
www.bezkriedy.sk. Dá sa 
registrovať aj bez triedneho 
hesla. 
Otvorte si digitálnu učebnicu 
FYZ,  Otáčavé účinky sily, 
Ťažisko. 
Odporúčam  prezentácie: 
Otáčavé účinky sily (Kázik) 
Otáčavé účinky sily( Popíková) 
– výborné na poznámky 
Ťažisko telesa a jeho určenie( 
Šajbidorová)- dobré na 
napísanie poznámok 

Chémia 

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

 
  Prikladám poznámky 

( prepísať a naštudovať) 

 
Hydroxidy 

https://www.youtube.com/w
atch?v=bb1zaTx_AR4 
 
 

   Prikladám poznámky + video 
( prepísať a naštudovať) 

Biológia 

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Poznámky 
Dedičnosť a premenlivosť 
organizmov 

 
s. 54 – 55 

 
s. 58- 62 

PZ s. 61/6 spracuj vo forme 
referátu  naA4 a pošli do 3.4. 

 

mailto:Jana.Macakova@zsaklv.sk
http://www.bezkriedy.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=bb1zaTx_AR4
https://www.youtube.com/watch?v=bb1zaTx_AR4
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Dedičnosť a jej podstata 
Prenos genetických informácií 

s. 56- 57 s. 63 - 65 na mail: 
1matlakova@centrum.sk 

Dejepis 

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

Od Memoranda k Matici 

slovenskej 

 

 

Rakúsko –uhorské 

vyrovnanie a Slováci 

 

Poznámky k téme 

 

 

 

Poznámky k téme 

 

 

   

Vytvoriť projekt na 

výkres/prezentácia o Matici 

slovenskej a jej histórii 

 

 

 

Geografia 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
Bratislavský kraj 30-33    

Projekty – kraje SR   (neposlali mi: Nagy, 
Mederlyová, Čierniková) 

Poslať na mail: 
radovan.nichta@zsaklv.sk 

Občianska náuka 

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Poznámky 
     
     

Technika 

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

     

     

Hudobná výchova 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
Rock  and Roll – Bill Haley, 
Chuck Berry, E. Presley 

  Rock and roll +  E. Presley  
(s tajničkou alebo kontrolnými 
otázkami) 

Hotové poslať na: 
veronika.hruzova@zsaklv.sk 

Telesná výchova 
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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
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Výtvarná výchova 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
Podnety moderného umenia 
 

  Reprodukcia ľubovoľného diela 
od Vincenta Van Gogha  

Kombinovaná technika 

 
Navštívte aspoň virtuálne Van Goghové múzeum v Amsterdame, inšpirujte sa dielami slávneho velikána, o ktorom som neraz hovorila na výtvarnej 
výchove. Vyhľadajte základné informácie o umelcovi, o jeho pohnutom a tragickom živote. Skúste rozmýšľať nad dielami tohto majstra. Ako na vás 
pôsobia?, čím sú špecifické? Môžeme hovoriť o nejakom rukopise? Pre tých, ktorých diela zaujali a chcú sa dozvedieť viac o živote umelca dávam 
do pozornosti knihu „Smäd po živote“. (keď sa znovu otvoria knižnice, možno po tejto knihe siahnete). 
https://www.citaj.to/index.php/component/k2/item/4947-smad-po-zivote 
Kniha mapuje zaujímavý život tohto čudáka, ktorý sa až po smrti stal géniom umeleckého smeru postimpresionizmu, ktorý je mostom medzi 
impresionizmom a expresionizmom.  
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en 
úloha pre vás: 
Skúste vytvoriť reprodukciu niektorého diela. Technika  a rozmer je na vás. Fantázii sa medze nekladú. Link na inšpiráciu: 
 https://www.playideas.com/25-van-gogh-inspired-art-projects-kids/ 

Prajem veľa inšpirácie a chuť tvoriť, a nezabudnite na príjemnú hudbu pri tvorení, hudba lieči 😊 
Odfotené práce mi posielajte na mailovú adresu:  katarina. nichtova@zsaklv.sk 
 

 

https://www.citaj.to/index.php/component/k2/item/4947-smad-po-zivote
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
https://www.playideas.com/25-van-gogh-inspired-art-projects-kids/

