
Trieda: 6.C   
Obdobie:  6.4. - 17.4.2020 
 

Výtvarná výchova  

Téma Učebnica, 
str. 

Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

1. Africká maska 
Navštívte profesora Škrečka, https://skrecok.sng.sk/ 
Pozornosť venujte hlavne videu, ktoré nám predstaví 
(nám už známeho ) Pabla Picassa. Vyhľadajte na 
internete africké masky a inšpirujte sa 
 
https://www.artycraftykids.com/art/picasso-faces-
easy-art-for-kids/ 

2. Elektronická médiá 

  1. Priestorová tvorba, maska 
na tvár, kombinovaná 
technika použite staré noviny, 
farebné papiere, bavlnky, 
gombíky, flitre, či trblietky, 
fixky, všetko čo máte po ruke 
a vytvorte si masku akú ešte 
svet nevidel 
2. Fotografia autoportrét – 
(stačí telefónom) úprava 
farieb obrazu, svetlosti, 
farebné filtre 

Hotové výtvory mi prosím posielajte 
odfotené na mail: 

katarina.nichtova@zsaklv.sk 
 

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

Príprava na Veľkú noc - recepty   Poprosím poslať vo 
worde (max 2 
strany) Vaše 
recepty, ktoré 
zvyknete  na Veľkú 
noc pripravovať 
doma s rodičmi. 

https://nanicmama.sme.sk/recepty-na-
velku-noc 
 
email:macayovamiroslava@gmail.com 
 
marianna.nozdrovicka@zsaklv.sk 
 
           

Matematika 

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

Uhly - opakovanie Opakovanie učiva o uhloch prostredníctvom dvoch prezentácií a testu na Alfovi  - 
každý žiak sa prihlási na Alfa a vypracuje si testy (nebudú známkované, ale snažia 
sa  ) 

Problémové úlohy 
spolu 
prediskutujeme 
v tíme  

Uhly – test  Otestovanie vedomostí z tematického celku Uhly – nájdeš na ALF/MS teams – 
vypracovať do zošita 

- Pri konštrukcii osi uhla si  zopakovať a pomôcť učebnicou str. 115  

Výsledky – tabuľku 
poslať do tímu na MS 
Teams  

 



Fyzika 
Téma Učebnica, str. Prac. zošit, str. Projekty Poznámky 

Čo sme sa naučili 90 
Prvé 3 obr. aj s textom 
prekresliť do zošita 

  Písomne Dú z učebnice: 80/1,2 
81/3 

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

Simon má rád informatiku 
L4 

Str.31/sloveso finden prepísať do 
zošita a naučiť sa časovať 

Str.34/1 a,b; 2; 3; 4 a, b  - kto si ešte neurobil test k slovnej zásobe, nech si 
ho urobí – Alf 

- kto si chce opraviť známku z testu z opakovania, 
môže si urobiť opravný test v Alfovi 

- z prezentácie v Alfovi urobiť poznámky do zošita 

Biológia   

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

6.C 
Plod a semeno 

 
s. 66 - 67 

 
Príslušné strany v PZ 
vyplniť s. 40 

 Využívajte stránku https://www.e-
ucebnice.sk biologia pre 6 ročník, máte tam 
aj poznámky, interaktívne cvičenia, úlohy 
a testíky 
Dala som vám na Alfa test na zopakovanie 
stavby rastl. tela – prosím urobiť do 18. 4. 
 

Prihlásnie na ALFa – cez stránku školy, vpravo hore sú 4 oranžové ikonky, prvá zľava je ALF, tam je aj kód školy: mrstefanikale, nick študenta: meno.priezvisko žiaka 
(jozef.mrkvicka), heslo: 123456 

 

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

Jednoduchý a zložený slovesný tvar 64   Poznámky – do zošita 

Diktát 90/3   Napísať diktát, počet chýb mi nahlásiť na: 
gitkaskutova@centrum.sk 

On - rozprávanie 64-66   Úlohy, poznámky – do zošita 
 

Tatranské plesá 
Prečo je Váh divá rieka 
 

79 -84   Prečítať, urobiť rozbory, poznámky do 
zošita 
Vedieť všetko o bájach 
Čítať vlastnú knihu 

 
 
 



Informatika 
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 nloku 

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

Rímska republika 41-44  prezentácie, projekty 
poslať na 
roman.hromadik@zsaklv.sk 

Prečítať  poznámky a 
naučiť sa (poznámky 
budú poslané do tímu 
alebo mailom) 

Hudobná výchova 

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

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

  
 

Vypočuť si ukážky  skladateľov 

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

Hospodárstvo Ázie 72-75 Str. 42-43 
 

ppt posielať mailom 
podľa aktuálneho 
učiva 

Poznámky budú poslané 
do tímu alebo mailom 

Juhozápadná Ázia 76-81 Str. 44-45 ppt posielať mailom 
podľa aktuálneho 
učiva 

Poznámky budú poslané 
do tímu alebo mailom 

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

4. lekcia - food and drink 
Countable/uncountable nouns 
a/an/some/any 
How much?/how many? 
Containers (nádoby) 
Prikladám link ako pomôcku k tým nádobám (keď stránku otvoríš, je tam 
obrázok aj linky na cvičenia) 
 
https://englishclassloreto.blogspot.com/2019/02/food.html?view=flipcard 
 

Str. 48/ 1 pozorne prečítať 
text aspoň dvakrát  
Str. 49/ 2 do zošita 
pospájať celé vety 
Str. 49/ 4A do zošita 
pospájať slová s obrázkami, 
napr. a loaf of bread 

Prehľad gramatiky  str. 
70/ 4.4 naštudovať 
- str. 38/ 1,2,3 
Opakovať slovíčka 
77/4A,B,C 
  

  

 



 


