
Trieda 9.A 
Obdobie 4.5.-15.5.2020 
 

GEG 9.A 

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

Čím je výnimočná Kanada a USA 60.-66.   stručne 
spoznámkovať! 

 

Matematika 9.A 

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

Priama a nepriama úmernosť- preberáme na 
online hodinách 

s. 32 – 44 – teória uložená 
v súboroch v TEAMSe, aj 
pracovné listy 
Z učebnice preriešiť všetky 
príklady, zostaviť rovicu PÚ, 
NÚ, doplniť tabuľku a graf- 
robíme na online hodinách 

PZ s. 52- 53 NÚ  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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slovenský jazyk 9. A   

gramatika Uč. Str.  82 / cv. 1 
                83 / cv. 2., 3. 

   Opakovať a určovať 
neohybné slovné 
druhy 

Literatúra Uč. str. 74 – 76 prečítať + 
kompozícia diela 

  Opakovať  umelecké 
jazykové prostriedky 

Testovanie  Testy na stránke núcem    



ANJ  9.A 

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

Unit 5 English Across 
the Curriculum 

 65/ prečítať text, cv 1,2 do zošita 48/ cv 3a 
49/4 

    
  

 Opakovať trpný rod- rôzne časy a modálne slovesá 78/ slovíčka 5 English 
Across the Curriculum + 
Money 
79/ zopakovať tabuľku 
nepravidelných slovies 

  

 
 

DEJ, 9.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Svet po druhej svetovej vojne   prezentácie  

Rovnováha strachu 100-101   poznámky v MS Teams 

Koniec nehybnosti 114-115   poznámky v MS Teams 

 
 

THD 9.ročník 4.5 – 15.5.2020 

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

Byt, dom a jeho funkcia – základné prvky 

bytovej inštalácie, voda, kanalizácia, kúrenie 

    

 
 

Technika v praxi - 9.ročník 4.5 – 15.5.2020 

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

Informačná základňa pre voľbu povolania. 

Poradenské služby – práca s profesijnými 

informáciami a využívanie poradenských 

služieb. 

 

  

    



Nemecký jazyk, 9A 

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

Hodiny 103/10 78/13   

Väzba „es gibt + akuzatív“ 104/11,12,13,14 77/10 
78/11,12 

  

 
 
 

Chémia 9.A  

Téma Učebnica Pracovný 
zošit 

Projekty Pozn. 

Biokatalyzátory  Str.86-87 
Prečítať+ 
urobiť 
poznámky 
 
 

   
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=TMnX76SlKDY&feature=emb_logo 
Pozrieť video 

    

 
 

Ruský jazyk, 9A 

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

Počúvanie s porozumením, Opis osoby 56-57 76-78  Slovíčka uč.59-60 
Úlohy v tíme RUJ_9.AB 

Aký som?  
Tvorba dialógov 

58-59 79-80   

 
 
 

BIO, 9.A 

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

Spoločenstvo 
Ekosystém 

100,101 
104,105 

  prečítať +poznámky 
(E-učebnica) 
Online vyučovanie – 
4.5.2020 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=TMnX76SlKDY&feature=emb_logo


INF 9. A 

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

Digitálne technológie v spoločnosti  
Poslať na macakova1@centrum.sk  alebo 
Jana.Macakova@zsaklv.sk alebo zavesiť v Teams 

  Projekt – WORD 
Roboti – 
rozdelenie, funkcie, 
využitie 
Návrh robota 

Min 2 strany 

 
 

Občianska náuka  9.A 

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

Hospodárenie v domácnosti,  Rodinný rozpočet 
Príjmy,  Výdavky 

Str. 58 
Str. 59  

  online stretnutia 
Teams 

 
 

Fyzika 9.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit Projekty Poznámky 

Zapájanie spotrebičov za sebou a vedľa seba 65-70 22/1,2,3 
23/4,5,6 
24/1,2,3 
26/7 

 Bližšie k termínom 
riešenia úloh na 
hodinách fyziky. 

 
 

VYV 9.A 

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

Podnety poznávania sveta Zámer a náhoda v 
umení 

   Učebný materiál a podnety na aktivitu 
priložené v Teamse. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:macakova1@centrum.sk
mailto:Jana.Macakova@zsaklv.sk


TSV 9.A 

Téma Link Poznámka 

1. Aktivita – „Výzva“ https://www.youtube.com/watch?v=wx8Ny80I8Uc V tejto dobe trávite veľa hodín doma za počítačom, alebo 
s mobilom v ruke. Je úplne bežné, že sa niektoré svaly 
prestávajú používať. Ochabnú a telo „zabudne“, ako ich 
aktivovať, keď treba. Preto prikladám krátku výzvu na 
zaktivovanie väčšieho počtu svalov a precvičenie tela. 
Pozrite si video a skúste absolvovať túto výzvu.  

2. Aktivita – „Daj si rúško a hýb sa!  Pomocou tejto aktivity by som vás chcel „vytiahnuť“ 
z pohodlia domova. Vytiahnite z pivnice bicykel, kolieskové 
korčule, kolobežku, skateboard a choďte von s rodičmi 
alebo súrodencami. Vyvetrajte si trošku hlavu od školských  
povinností, ktoré vám učitelia zadávajú. Bude ma veľmi 
zaujímať, kde všade ste sa dostali, aké pekné zákutia vo 
vašom okolí objavili, koľko kilometrov ste najazdili (nie na 

aute 😊 ). Do vytvorených tímov mi potom pošlite 
fotografie vami objavených miest, alebo výhľadov. PS: „Daj 
si rúško“. 

 
 
 

NBV  9A    

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

Kamarátstvo a priateľstvo Str. 99-101 Str. 34  Premýšľaj nad svojimi 
kamarátmi a priateľmi, 
zavolaj aspoň 
niektorým z nich 
a pomodli sa za nich 

Hymnus na lásku Sv. Písmo  1Kor 13,1-13   Poďakuj Pánu Bohu za 
dar lásky  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wx8Ny80I8Uc

