
6.A              OD 18.5. DO 29.5.2020 
SJL 

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

Priama reč s.70 43/35,37  Odpísať Zapamätajte 
si 

Prísudok 80/3 47/6   

Podmet 77/4a ------------------   

LIT. – Príbehy zo života detí 106-109 
113-117 

------------------  Určiť literár.druh 
a žáner. 

 

DEJ 

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

Arabská ríša 68-70 ---------------------  Prečítať učivá + bočné 
lišty. 

Franská ríša 71-74   Prečítať učivá + bočné 
lišty. 

Feudalizmus 75-76   Prečítať učivá + bočné 
lišty. 

 

Matematika  

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

Premena jednotiek hmotnosti - opakovanie Matematika- 2.časť-str.23    

Obvod útvarov - opakovanie Matematika- 2.časť-str.23-26   Dú: uč.II-str.25/8b,9 

Jednotky obsahu Matematika- 2.časť-str.27-31   Dú : uč II- str. 30/6 

Jednotky obsahu Matematika- 2.časť-str.27-31   Dú : uč II- str. 31/11 

Premieňanie jednotiek obsahu Matematika- 2.časť-str.32-34    

Premieňanie jednotiek obsahu Matematika- 2.časť-str.32-34   Dú: uč II- str. 34/7 

Premieňanie jednotiek obsahu  PZ II- str.53-55   

Obsah štvorca a obdĺžnika  PZ II- str. 57-60  PZ II- str.58/10, 60/15 

Obsah pravouhlého trojuholníka Matematika- 2.časť-str.37-38 PZ II – str.61  Dú: uč II- str. 36/10 

Obsah štvorca, obdĺžnika, jednotky obsahu    MS Teams – súbor so 
zadaniami 



 

BIO 

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

Živočíchy s obrúčkami - obrúčkavce 85,86 56,57  Online vyučovanie 

Živočíchy s článkovaným telom - článkonožce 87,88 58,59  Online vyučovanie  

 
 

ANJ  

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

5. lekcia – Stupňovanie prídavných mien 
 
 

Str. 58/ 3 a prečítať, 3 b do zošita 
59/5 – vystupňovať do zošita 
Str. 59/ 9 do zošita 

Str. 46/1,2,3 
       47/5,6 
 78/ slovíčka 5B+the 
weather 
 

  

 
 

GEG 

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

Východná  Ázia - hospodárstvo Str. 92-95 Str. 51 ppt posielať mailom 
podľa aktuálneho 
učiva 

Poznámky v MS Teams 

Severná Ázia Str. 96-97 Str. 52-53 ppt posielať mailom 
podľa aktuálneho 
učiva 

Poznámky v MS Teams 

 
 

THD  

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

Plasty a iné druhy technických materiálov 

 ( reaktoplasty, termoplasty ) a recyklácia 

technických materiálov 

    Pripraviť si krátke poznámky na 

danú tému z internetu 



 

Fyzika 

Téma Učebnica, str. Prac. zošit, str. Projekty Poznámky 

Objem kvapaliny vytlačenej 
telesom 
Správanie sa telies 
v kvapalinách s rôznou 
hustotou 

Str. 94-96 
 
Str. 98-100 

Dobrovoľné úlohy: 
34/ pokus 2 
34/pokus 3 
35/problém2 
35/problém3 

 
 

 
 

ETV 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Komunikácia    http://www.youtube.com/watch?v=fWM9HbcwTSc 
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-
konickova/5894/ako-spolu-komunikovat-hry-pre-
ziakov odporúčam preštudovať a ak máte možnosť 
zahrajte sa s rodinou 

Ľudská dôstojnosť    http://www.youtube.com/watch?v=XXSibNTtXj0 
 

 
 
 

Hudobná výchova 

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

Hudobná kultúra Ruska a hudobná kultúra 
Stredozemného mora 
 

   Aktivity v TEAMS v tíme 
2019_HUV_6.A 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=fWM9HbcwTSc
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5894/ako-spolu-komunikovat-hry-pre-ziakov
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5894/ako-spolu-komunikovat-hry-pre-ziakov
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5894/ako-spolu-komunikovat-hry-pre-ziakov
http://www.youtube.com/watch?v=XXSibNTtXj0


NBV  

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

Zákon lásky Str. 92-94 Str. 41-42  Premýšľaj  nad tým 
koho a ako miluješ. 
Snaž sa každý deň 
urobiť dobrý skutok. 

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

 
 

OBN 

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

Sociálne vzťahy v skupinách  
 
Pozície, roly jednotlivca v sociálnej skupine 
 
 

Str. 58 - 59 
 
Str. 60 - 61 

  Prečítať + poznámky 
(zamerať sa na kľúčové 
slová; venovať 
pozornosť otázkam 
a úlohám, ktoré sú 
súčasťou učiva) 
 

 
 
 
 

VYV 

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

Výtvarné reakcie na tradičné formy    Učebný materiál a podnety na aktivitu 
priložené v Teamse. 

 
 
 
 



TSV CHLAPCI 

Téma Link Poznámka 

1. Kompenzačné cvičenia - chrbát https://www.youtube.com/watch?v=xdSjO7QtqIY Keďže stále pretrváva situácia, ktorá nás núti zostávať 
doma a vzdelávať sa formou online hodín, je dobré si sem 
tam doma zacvičiť. Dlhotrvajúcim sedením pred PC, alebo 
mobilom nám často spôsobuje bolesť chrbtice, preto 
potrebujeme kompenzačné cvičenia. Ak nešportujeme 
skrátia sa nám svaly a ohne sa chrbát. Preto zase 
prikladám video s takýmito cvičeniami na odstránenie 
nežiadúcej bolesti. Výsledkom bude vystretý chrbát, 

natiahnuté a zdravo posilnené svalstvo. 😊 

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“. (niektorí mi už niečo poslali, tím ďakujem) 

 
 
 

TSV Dievčatá 

Téma Učebnica, 
str. 

Pracovný 
zošit, str. 

Projekty Poznámka 

Loptové 
naťahovačky 

 Odporúčanie 
2x za týždeň 

 https://www.youtube.com/watch?v=CuH32KvBctA&list=PLlKybLyOXZeCbB332KXWifveCpwYIEhhm&index=5 
 

Cvičenia so 
zvieratkami 

   https://www.youtube.com/watch?v=oF5Ypfu5Gy0&list=PLlKybLyOXZeCbB332KXWifveCpwYIEhhm&index=6 

Cviky na 
rýchlu 

   https://www.youtube.com/watch?v=T1cIclBp-9s&list=PLlKybLyOXZeCbB332KXWifveCpwYIEhhm&index=7 

https://www.youtube.com/watch?v=xdSjO7QtqIY
https://www.youtube.com/watch?v=CuH32KvBctA&list=PLlKybLyOXZeCbB332KXWifveCpwYIEhhm&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=oF5Ypfu5Gy0&list=PLlKybLyOXZeCbB332KXWifveCpwYIEhhm&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=T1cIclBp-9s&list=PLlKybLyOXZeCbB332KXWifveCpwYIEhhm&index=7


reakciu 

    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 

 


