
Trieda 9.A 
Obdobie 6.4-18.4.2020 
 

GEG 9.A 

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

Zaujímavosti prírody Ameriky 48 - 51    (stručne spoznámkovať 
odfotiť a poslať na mail: 
radovan.nichta@zsaklv.sk 

 

Matematika 9.A 

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

Opakovanie v PZ.  PZ str. 34  -35 výsledky 
v tvare 1A,2C,3B...mi 
posielajte vo worde do 18. 4. 
na : 
angelika.matlakova@zsaklv.sk 
 

 Do Alfa som vám 

dala súbor telesá, 

prosím vypracovať  

do 18.4. 

Opakovanie objemy a povrchy telies s. 118 /1 - 9 výsledky v tvare 
1A,2C,3B...mi posielajte vo 
worde na : 
angelika.matlakova@zsaklv.sk 

   

Nové učivo:  Pravouhlá sústava súradníc 

 
s. 7 – 12 – prečítať, 
spoznámkovať a podľa 
učebnice vedieť  čo je 
pravouhlá sústava 

súradníc(modrý rámček s. 7), 
karteziánska sústava 

súradníc(modrý rámček s.8), 
ako zobrazujeme body 

v súradnicovej 

sústave(riešený príklad č. 8 
na s. 8) ako sa označujú 

kvadranty(farebný obrázok 
s.9), znázorňovanie 

rovinných obrazcov 

v súradnicovej 

s. 36- 37   



sústave(riešené príklady 
10,12,14) 

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 

 
 

 
 

ANJ  9.A 

Téma 
Učebnica, 

str. 
Pracovný 

zošit, str. 
Projekty Poznámka 

5B – unusual places to stay – modal verbs with passive verbs 
  
https://englishatoz24.blogspot.com/2018/12/active-and-passive-voice-with-
modal-verb.html?spref=pi – pozrieť si učivo 
https://www.grammarbank.com/passive-voice-with-modals-exercise.html -  
precvičiť učivo 
  

59/ex.3 
59/grammar 
  

46/reading 
ex.3,4,5 
47/passive 
ex.6,7 

  

  
PZ 47/6,7 poslať na mail 

lilla.tothova@gmail.co
m 
  

 
 

DEJ 9.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 

str. 

Projekty Poznámka 

SNP – dokument RTVS    https://www.youtube.com/watch?v=CFhT91FW2qY 

Návrat Slovenska do obnovenej ČSR 88-89   prečítať 

Rozdelenie Európy 86-87  prezentácie, 
projekty 

prečítať, poznámky v skupine 

Na západ od „železnej opony“ 92-93  prezentácie, 
projekty 

prečítať, poznámky v skupine 

Slovenský jazyk 9. A   

gramatika Uč. Str. 78 – 79 / cv. 1, 2, 3, 
4, 5 

   Opakovať a určovať 
ohybné slovné druhy 

Literatúra Uč. str. 58 -59 –
charakteristika postáv 

  Opakovať  všetky 
pojmy 

Testovanie      



Na východ od „železnej opony“ 94-95  prezentácie, 
projekty 

prečítať, poznámky v skupine 

 
 

  THD 9.ročník 

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

Príprava na Veľkú noc – výzdoba ,zvyky 
tradície a  recepty 

  Poprosím poslať 
vo worde Vaše 
námety na 
výzdobu, zvyky, 
tradície a recepty, 
ktoré súvisia 
s Veľkou nocou 
u Vás doma. 

https://www.pocomtuziazeny.sk/slovenska-
velka-noc-zeny-tradicie-zvyky-a-povery/ 
https://nanicmama.sme.sk/recepty-na-
velku-noc 
https://www.zdravie.sk/clanok/51861/zvyky-
a-tradicie-velkej-noci 
email:macayovamiroslava@gmail.com 

           

 
 

Nemecký jazyk, 9A 

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

Opakovanie    Test v programe ALF 
 
Prihlásenie do 
programu ALF: 
www.zsaklv.sk 
program alf  
(vpravo hore) 
kód školy: 
mrstefanikale 
prihlasovacie meno: 
meno.priezvisko 
heslo: 123456 

Slovná zásoba  75/4,5   

Hodiny 103/10 
Odpísať do zošita 

   

 
 
 



 

Chémia  9.A 

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Pozn. 

Sacharidy  
 

  Precvičovanie učiva, (v programe Alf, precvičenie učiva, pomocou krátkeho testu) 

Tuky 
 

Uč. Str. 82-83 
Vypracovať 
poznámky 

   

 
 

Ruský jazyk, 9A 

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

Povahové črty človeka  
Opozitá prídavných mien 

55-56 74-75  Slovíčka uč.59-60 

 
 

BIO, 9.A 

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

Organizmy a prostredie 90,91   prečítať +poznámky 
(E-učebnica) 

Neživé zložky prostredia 92,93,94,95   prečítať +poznámky 
(E-učebnica) 

 
 

INF 9. A, 9. B 

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

Práca s textom - opakovanie 
 
Poslať na macakova1@centrum.sk  alebo 
Jana.Macakova@zsaklv.sk 

  Vytvoriť tabuľku – 
rozvrh triedy 

 

 
 

Občianska náuka  9.A, B 

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

Ochranné prvky európskych bankoviek 
Preverte si vedomosti o eure 

Str. 55/ cv.2 (otázky) 
Str. 55/ cv, 1, 2 (úlohy) 

   



 

Fyzika 9.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit Projekty Poznámky 

Ohmov zákon. 
Elektrický odpor. 

50-53 17/1,2,3 
18/5,7 
19/8 
Riešenia poslať: 
fyzzelienkova@gmail.com 

  

 
 

Výtvarná výchova 9.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný 

zošit, str. 

Projekty Poznámka 

1. Podnety moderného umenia 

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. 
https://artsandculture.google.com/partner/van-
gogh-museum?hl=en 

2. Synestetické umenie 

  1. Reprodukcia ľubovoľného 
diela od Vincenta Van Gogha 
 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/ 
2.Maľovaná hudba  

Výber hudobnej skladby podľa 

vlastného výberu (napr. rock, 

pop, hip-hop, latino a pod.) 

vyjadrite pomocou 
abstraktných alebo konkrétnych 
symbolov hudbu, ktorú si 
vypočujete. 
 

1. Kombinovaná technika, 
kolorovaná kresba, šrafovanie, 
koláž – niečo si vyberte 
 
 
2.Namaľujte obraz hudby, formát 
A4 (vodovými, temperovými, 
anelínovými) farbami (kto nemá 
tento typ farieb pracuje s farebnými 
ceruzkami) 
Odfotené práce mi prosím 
posielajte na mailovú adresu:   
katarina.nichtova@zsaklv.sk 
 
 

 


