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

Úradný list 
Úradný životopis 
 
 
Štrukrúrovaný životopis 
 

Str. 96/ cv. 2,  cv. 3, cv. 4 
Str. 97/ cv. 2 a), b) 
Str. 98/ zapamätajte si – 
odpísať naučiť (vysvetlíme si) 
Str. 98/ cv. 4 a), b) 
Str. 99/ zapamätajte si – 
odpísať naučiť (vysvetlíme si) 

Vypracovať posielané 
testy 

 online stretnutia 
Teams 

LITERATÚRA – práca s textom 
Roman Brat – Mordovisko 

Str. 78-80 
Str. 80/ cv. 3  (riešime úlohy) 
Str. 80/ cv. 1, 2, 3, 4 
(pracujeme s textom) 
Str. 81/ zistili ste 
Str. 81/budeme si pamätať – 
odpísať naučiť (vysvetlíme si) 

  online stretnutia 
Teams 

BIO, 9.D 

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

Živé zložky prostredia 
Spoločenstvo 

98,99 
100,101 

68,69 
71,72 

 Online vyučovanie 
7.5.2020 

GEG, 9.D 

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

Obyvateľstvo a sídla  Ameriky 
Hospodárstvo Ameriky 

52,53,54,55 
57,58,59 

  Online vyučovanie 
14.5.2020 

ANJ 9.D     

Téma Učebnica, str. 
Prac. zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Unit 9– The truth is out there! 
  
          -Culture in mind 

70,71/conspiracy 
theory ex. 4,5,6,7 
72,73/ ex. 8 

56/4a,b,c,d 
56/5a,b 
58/6 

  
  

If anything contact me on my 
mail, or anywhere 

Magazine Frienship is available online 
  

     
alena.fedorkova@zsaklv.sk 

 TEAMS 

  

mailto:alena.fedorkova@zsaklv.sk


THD 9.ročník  
Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Byt, dom a jeho funkcia – základné prvky bytovej inštalácie, 

voda, kanalizácia, kúrenie 

    

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. 

DEJ,9.D 
Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
Opakovanie 90-91 

 
--------------   

Sovietizácia ČSR 96-97 ---------------   

Občianska náuka  9.D 

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

Hospodárenie v domácnosti,  Rodinný rozpočet 
Príjmy,  Výdavky 

Str. 58 
Str. 59 

  online stretnutia 
Teams 

Matematika, 9.D  
Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
Lineárna závislosť. Graf a rovnica 
lineárnej funkcie 

45/1  
46/2  
47/5 + poučky 
50/7,8 + tabuľka hore 
52/15,16 
53/19,20 + poučka 
54/22, 55/23 
58-59/Vyskúšajte sa 
+https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-
portal/metodicke-podnety/ml9_umernost.pdf 

PZ 47-50  Vzorovo vyriešené 
úlohy prepísať do 
zošita, aj tabuľky 
a grafy (pravítkom!) 
☺ 
 
Podrobnosti na MS 
Teams☺ 

     

https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ml9_umernost.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ml9_umernost.pdf


Chémia, 9.D 

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

Plasty a syntetické vlákna, vlastnosti polyetylénu - 
opakovanie 

 Str.29-30 Každý žiak si vyberie 
jednu z tém uvedenú 
v Teams 

 

Opakovanie 2 – organické látky  Str.35/cv. 1 - 7   

Plasty a životné prostredie Str.97 – urobiť poznámky    

Čistiace a pracie prostriedky Str. 98-99 Str. 31   

NEJ 9.D     
Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Poznámky 
Online konverzačná hodina so 
špeciálnym hosťom 
 
 
L 40 

 
 
 
 
Str 29 – während, bevor 

 
 
 
 
40/11,12,13 
41/14 
42- urobíme spolu online 

Naučiť sa slovnú zásobu 
k téme Korona vírus 
Pripraviť si otázky pre hosťa 

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. 

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 

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


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“. 

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  

 

ETV 9.D  

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.  

NBV  9D    
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=mwBz1cXGJfs
https://www.youtube.com/watch?v=OkDF5gU_yXk
https://www.youtube.com/watch?v=7s7lWYmKFAk
https://www.youtube.com/watch?v=I-UNw7oe3jQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Rcmc8g0qPI&feature=youtu.be

