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  Biológia   

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Poznámky 

Zmysly a zmyslové orgány. 
Čuch, chuť, hmat. Zrak a sluch. 

s. 96 - 99 Príslušné strany 
v PZ vyplniť s.77 
– 80, 
Poznámky 
k učivu máte. 
 

Vypracovať 

prezentáciu- zmyslové 

orgány( vybrať si jeden 

zmysel, nezabudnúť na 

cieľ, zdroje ) Poslať na 

môj mail. 

Na opakovanie ľudského tela môžete využiť stránku https://www.e-
ucebnice.sk/courses/biologia-pre-7-rocnik-zs/  sú tam spracované 
sústavy po TS aj s testami na precvičovanie 
Dala som vám na Alfa test z obehovej sústavy mali ste ho urobiť do 

18. 4., niektorí ho ešte nemajú urobený. V Alfovi máte ďalší test 

o riadiacich sústavách na precvičenie a utvrdenie učiva. 

Pracovať so študijným materiálom uloženým v TEAMSe. 

 

INF  

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

Bezpečnosť a riziká 
Poslať na macakova1@centrum.sk  alebo 
Jana.Macakova@zsaklv.sk 
 

  Antivírusový program - 
projekt 

Funkcia AVP, známe AVP, správne nastavenie 
AVP 
Min. 1 strana WORD!!! 
Správne naformátovaný text 

 

NEJ  

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 

str. 

Projekty Poznámka 

Chémia  

 Téma  Učebnica  Pracovný zošit  Projekty  Poznámky 

 Opakovanie 
 Str.78-79/cvičenia 1 až 22( 
odpovede písať do zošita)       

 Pomalé a rýchle reakcie v bežnom 
živote 

 Str. 81-82 
(prečítať+ prepísať priložené 
poznámky do zošita)        



Kati 13. lekcia 28-29/7a, b,c 
 

34 celá strana 
 
 
 

 Na online hodine upresním, čo ostáva dú a čo budeme robiť spolu 

 

  OBN 
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Komunikácia v sociálnych skupinách 

Spolupráca a súťaženie v sociálnej skupine 

26 – 27 

28 – 29 

  Úlohy, poznámky – do zošita 

 

GEG 

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

Fínsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko 83,84,85,86 41,42  prečítať + poznámky 

Online vyučovanie – 24.4.2020 

 

Matematika 
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Jednoduché úrokovanie Prezentácia : Jednoduché úrokovanie – MS Teams 
- Spoznámkovať  do zošita 
- Vzorové príklady prepísať do zošita  
- Ostatné príklady vyriešiť do zošita – zápis, výpočet, odpoveď!! 

 

Ak nejakému príkladu nerozumieš, píšeš 
do tímu na  MS TEAMS do tímu – 
vysvetlíme si  

Jednoduché úrokovanie   PZ – str. 58-60/1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12   

Percentá a diagramy PL  s úlohami – nájdeš na MS Teams  

Kocka a kváder – voľné rovnobežné 
premietanie 

UČ 1/ 67-71 - 
prečítať 

https://www.youtube.com/watch?v=rkPRqGrw1uU 
– pozriet  

Podrobnosti na MS Teams 

 

THD 
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Trh práce, druhy povolaní, charakter a druhy 

pracovných činností, pracovné príležitosti   

   Pripraviť si krátke poznámky na danú tému 

z internetu. 

 

Slovenský jazyk 

Téma Učebnica, str. Pracovný 

zošit, str. 

Projekty Poznámka 

Spojky (prezentácia – poznámky Teams) 62 - 63 38 - 39   1 test - Alf 

Opakovanie učiva o jednoduchej vete (prezentácia – 
poznámky Teams) 

66 - 67    

Fantasy literatúra (prezentácia – poznámky Teams) 100 -111 (prečítať – 
poznámky – kompozícia diel) 

 Vytvor fantasy príbeh – 
prezentovanie na hodine Teams 

2 testy -  Alf 

 

Dejepis 

Téma Učebnica, 

str. 

Pracovný zošit, 

str. 

Projekty Poznámka 

Vek rozumu - osvietenstvo (prezentácia – poznámky 
Teams)  

74 - 77  Tvoríme encyklopédiu našich vedomostí – 
prezentovať cez Teams  

Aktivity - teams 

Moháčska katastrofa (prezentácia – poznámky 
Teams) 

78 - 80    Aktivity - teams 

 

ANJ  

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Proje

kty 

Pozná

mka 

Časopis Hello číslo 8 (apríl) 

https://www.flp.sk/images/stories/
hello/2019-2020/cislo8/Hello-8-
2020.pdf 

Str 2/ Shortcuts, prečitať, odpovedať na otázky do zošita 
Str 6/ How our Earth has changed in the last 10 years 
Str 8-9/ Fast fashion,  
Str 14: Welcome spring, odpovedať na otázky T/F,  
Všetko prečítať, neznáme slová a výrazy preložiť do zošita, budem sa na 
články pýtať! 

   

 
 
 



Fyzika 
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Výmena tepla medzi horúcou 
a studenou vodou 

70 - 71 Str. 39 Dobrovoľne: PZ str. 40 Aktivita 
2 
Pokus v termoske alebo vo 
vyrobenom kalorimetri, ak 
máte doma vhodný teplomer! 
Pozor na rozsah teplomera! 

 

 


