
Obdobie 6.4.-17.4. 
 
 

 

 
 

GEG, 9.B 

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

Čím je výnimočná Kanada 60-62  Kanada prečítať, poznámky 
v skupine 

Čím sú výnimočné USA  63-66  zaujímavosti USA prečítať, poznámky v 
skupine 

Matematika – 9.B  

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

Ihlan, guľa- objem a povrch  Matematika pre 9. Ročník – 
2.časť,str. 113-117 – teória 
+ vyriešené úlohy 
 

Testy v programe Alf, 
dokončenie PL 
z minulého zadania 

 Od 6.4.2020 - Alf 

Vyjadrenie neznámej zo vzorca - opakovanie Matematika pre 9. Ročník – 
1.časť, 
str. 101 – Vyskúšajte sa - 
test 

   

Valec, kužeľ, guľa, ihlan - opakovanie Matematika pre 9. Ročník – 
2.časť,str. 118 –Vyskúšajte 
sa - test 

  7.4.2020 

Opakovanie učiva 5.-9. ročníka - test  PZ II- str. 34-35  7.4. 2020 – dú, výsledky 
napíšem budúci týždeň do 
nášho mat. tímu – 9.B 

Ruský jazyk, 9B 

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

Povahové črty človeka  
Opozitá prídavných mien 

55-56 74-75  Slovíčka uč.59-60 



DEJ, 9.B 

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 

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

prečítať, poznámky v skupine 

 

Fyzika 9.B 

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 

  

 

ANJ  9.B 

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 
  

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

  

  
PZ 47/6,7 poslať na maui 
alena.fedorkova@hotmail.com 
  

 

ANJ  9.B 



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 
  

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

  

  
PZ 47/6,7 poslať na maui 
alena.fedorkova@hotmail.com 
  

 

Občianska náuka  9.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) 

   

 

INF  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 

 

     

     

 

                                                                                                                 SJL – 9.B 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 

str. 

Projekty Poznámka 

Opakovanie 39 – Test č.2    

Cudzie slová 35/7    

Úvaha 45-46 
46 
45/2,3,4a,b,c,d 

  Príprava na šk.slohovú prácu 
Odpísať si Zopakujte si 



LIT. – Dobrodružný román 62   Odpísať  Budeme si pamätať – len to druhé 

Detektívna literatúra 62-66   Prečítať si + lit.druh, žáner + vypísať znaky detektívky 

 

BIO, 9.B 

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

Treťohora, štvrtohory 72,73 53,54   

Geologická história a stavba Slovenska 76,77,78,79 56,57   

 

Nemecký jazyk, 9A, 9B 

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 

   

 

  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 

           

 

Výtvarná výchova  9.B 

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 
 
 

 



 


