
Obdobie 4.5. – 15.5. 
 

 
 
 

ETV 9.B 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Nezištnosť    https://www.youtube.com/watch?v=I-UNw7oe3jQ 

Solidarita    https://www.youtube.com/watch?v=1Rcmc8g0qPI&feature=youtu.be 

Plánovanie svojej budúcnosti    Porozprávajte sa so svojimi rodinnými príslušníkmi o Vašej predstave, 
ako by mal vyzerať Váš život v budúcnosti. Aké máte plány. 

 
 
 
 
 

TSV D 9.B,9.D 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Zdrava energia Trening s Matejom Odporúčanie 2x za 
týždeň 

 https://www.youtube.com/watch?v=mwBz1cXGJfs 

 Joga s Dominikou   https://www.youtube.com/watch?v=OkDF5gU_yXk 
 

 Obývačkovy kruháč   https://www.youtube.com/watch?v=7s7lWYmKFAk 
 

    Ak máš možnosť voľnočasových aktivít, nebráň sa 
im, bicykel, kolobežka, skateboard, kolieskové 
korčule, rôzne loptové hry atď. 

    Nájdi si čas v tomto období, trošku si vyčisti hlavu 
a sprav niečo pre svoje telo, robíš to pre svoje 
zdravie. Kľudne zapoj aj rodinných príslušníkov 

https://www.youtube.com/watch?v=I-UNw7oe3jQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Rcmc8g0qPI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mwBz1cXGJfs
https://www.youtube.com/watch?v=OkDF5gU_yXk
https://www.youtube.com/watch?v=7s7lWYmKFAk


Matematika, 9.B 

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

Funkčná závislosť medzi veličinami Mat.9-2.časť str.29-31 –
Vyskúšajte sa; 
Str.31- Zapamätajte si – 
prepísať do zošita 

   

Priama a nepriama úmernosť ako druhy závislostí Mat.9-2.časť str. 32-35   Dú: Mat.9-2.časť str. 
35/7 

Opakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov  PZ II- str. 68-69   

Opakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov  PZ II- str. 68-69; 46/10   

Priama a nepriama úmernosť ako druhy závislostí  Mat.9-2.časť str. 35-38   Dú: Mat.9-2.časť str. 
37/10,38/14 

Priama a nepriama úmernosť ako druhy závislostí  Mat.9-2.časť str. 38-39   Dú: 39/19 

Priama a nepriama úmernosť ako druhy závislostí Mat.9-2.časť str. 39-40   Dú: 41/23a,41/24b 

Priama a nepriama úmernosť ako druhy závislostí Mat.9-2.časť str. 41-42    

 

TSV CHLAPCI 4.5. – 15.5. 2020 

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 

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


fotografie vami objavených miest, alebo výhľadov. PS: „Daj 
si rúško“. 

 

VYV 9.ročník 4.5 – 15.5.2020 

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. 

 

Ruský jazyk, 9B 

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   

 

                                                                                                                 SJL – 9.B 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Príprava na testovanie --------------- 74-81  Texty si vždy prečítajte pár minút pred online hodinou. 

Opakovanie 64 – test č.3    

LIT. – F.Hečko s.71-73 ----------------  Prečítať + určiť lit.druh+ žáner. 
Celé si to môžete pozrieť aj online, má to 3 časti: 
https://www.dailymotion.com/video/x6izxkj 

 

DEJ, 9.B 

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 

https://www.dailymotion.com/video/x6izxkj


GEG, 9.B 

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

Čím je výnimočná Brazília 70-71  prezentácie, projekty poznámky v MS Teams 

Čím je výnimočná Argentína a laplatské štáty 72-73  prezentácie, projekty poznámky v MS Teams 

 

Fyzika 

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. 

 

ANJ  9.B  4.5. – 15.5.2020 

Téma Učeb. str. Prac. Zoš. Projekty Poznámka 

5D – The sale of the century 
62/ read the 

text, ex.1,2,3 
50/ 1,2  alena.fedorkova@zsaklv.sk 

 TEAMS 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=sk&selLanguage=sk   Here 

you can find listening exercises to the texts in the students book. 

Práca s textom 

+ preklad 
     

 
 

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 

    

 
 
 
 
 

mailto:alena.fedorkova@zsaklv.sk
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=sk&selLanguage=sk


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. 

 

  

    

 
 
 

BIO, 9.B 

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

Dôsledky znečisťovania vzduchu, vody a pôdy 
Živé zložky prostredia 

96,97 
98,99 

65,66 
68,69 

 Online vyučovanie 
4.5.2020 
 

 

INF 9. B 4.5.-15.5. 

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 

 

Chémia9.B 

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     

mailto:macakova1@centrum.sk
mailto:Jana.Macakova@zsaklv.sk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=TMnX76SlKDY&feature=emb_logo


Pozrieť video 

 

Nemecký jaz 9.B 

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 

  

 

Občianska náuka  9.B 

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

Hospodárenie v domácnosti,  Rodinný rozpočet 
Príjmy,  Výdavky 

Str. 58 
Str. 59  

  online stretnutia 
Teams 

 
 
 
 
 

NBV  9B  04. – 15. 5 . 2020 

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  

 
 
 
 


