
Trieda: 6.C  

Obdobie: 20.4. – 30.4.2020 
 

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

Príslovky 
Stupňovanie prísloviek 

66 – 68   Úlohy– do zošita 
Vysvetlenie – online hodina 

Priama reč 68 – 71   Úlohy– do zošita 
Vysvetlenie – online hodina 
Testy ALF 

Báje – opakovanie 
Princ a bedár 
Maroško 
Oči plné oblohy 
 

85 – 100   Prečítať, urobiť rozbory 
Vysvetlenie – online hodina 
Testy ALF  
Vedieť všetko o bájach 
Čítať vlastnú knihu 

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

Trojuholník -  Prezentácia – Trojuholník – zopakovanie základných prvkov v trojuholníku -  
- Snímky 1 – 6 
- Obrázok + poznámky do zošita 
- Nájdeš na MS Teams 

Prediskutujeme 
v tíme  

Uhly v trojuholníku  Prezentácia -  Uhly v trojuholníku  
- Obrázok + poznámky do zošita  
- Vzorové príklady odpísať do zošita  
- Nájdeš na MS teams  
- PZ č.2 – 30/1-5 

Prediskutujeme 
v tíme na 
 MS Teams  

Trojuholníková nerovnosť  - Pokus so špajdľami rôznych dĺžok Bližšie info v MS 
Teams 

Rovnostranný trojuholník Prezentácia – Trojuholník  
- Obrázok + poznámky do zošita 
- Nájdeš na MS Teams 

 

Rovnoramenný trojuholník Prezentácia – Trojuholník  
- Obrázok + poznámky do zošita 
- Nájdeš na MS Teams 

 

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

Rímske cisárstvo 45-51  prezentácie, projekty prečítať, poznámky v 
skupine 



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

Južná Ázia 82-85 Str. 46-47 ppt posielať mailom 
podľa aktuálneho 
učiva 

Poznámky v MS Teams 

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

6.C – výberové témy vynechávame a ideme na Huby 

s plodnicou, Iné huby a lišajníky 

 

Učebnica s. 73 -74 
učebnica s. 75 

Príslušné strany v PZ ,  
s.45 – 46- 47- 48 

D.ú PZ s. 46/4 

pomenovať, odfotiť 

a poslať na môj 

mail 
 

 Využívajte stránku 
https://www.e-
ucebnice.skbiologia pre 
6 ročník, máte tam aj 

poznámky, interaktívne 
cvičenia, úlohy a testíky. 
Dorobiť test na Alfovi. 
Pracovať so študijným 

materiálom uloženým 

v TEAMSe. 
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 

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) 
 

Str. 50/ 1a pozorne prečítať 
text - recept  aspoň 
dvakrát, neznáme slovíčka 
nájsť v pracovnom zošite 
77/4D  
Str. 50/ 1b do zošita 
usporiadať obrázky v 
správnom poradí 
 

Opakovať slovíčka 
77/4A,B,C 
Str. 39/4,5 
Str. 40/ 1,2 
Str. 42/ 1,2 

  

Nemecký jazyk 

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

Simon má rád informatiku 

L4 

30-31 (urobíme spolu online) 35/7,8  - Testík v Alf (slovná zásoba) 
- Na online hodine upresním, budeme cvičenia 

robiť spoločne 



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

Drevo, fyzikálne a mechanické vlastnosti, 

druhy a využitie dreva  

    Pripraviť si krátke poznámky na 

danú tému z internetu 

Informatika (p. uč. Macáková) 
Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Programovanie 
 
Poslať na macakova1@centrum.sk  alebo 
Jana.Macakova@zsaklv.sk 
 

  Projekt Algoritmus, program, 
programovanie. 
Pre šikovných – spomeň si, 
ktoré príkazy sme naučili 
korytnačku a v krátkosti ich 
popíš do projektu 

Min. 1 strana, 
nezabudnúť na 
formátovanie textu: 
Times New Roman, 12, 
zarovnanie k okrajom 

Informatika (p. uč. Králiková) 

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Poznámka 

Ako funguje počítač 
https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY 
(pozrieť video) 

 
 

  
 

Fyzika 
Téma Učeb

nica, 
str. 

Prac. zošit, str. Projekty Poznámky 

Vplyv objemu na správanie sa 
telies  
v kvapalinách 

78-81 24/pokus 1,2 – 
dobrovoľne 
25/ 1,2,3 
25/ problém 1,2 

Dobrovoľne- projekt  o potápačoch- 
oblečenie, do akej hĺbky sa môžu 
potápať. 
Alebo projekt o ponorke,  
Vyrobiť si ponorku- návod nájdete na 
youtube. 
Poslať do tímu. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 


