
Trieda: 6C 

Obdobie: 18.5. – 28.5.2020 

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

Podmet 76 – 77   Úlohy– do zošita 
Vysvetlenie – on-line hodina 
Testy ALF 

Prísudok 79 – 81   Úlohy– do zošita 
Vysvetlenie – on-line hodina 
Testy ALF 

Detektívna literatúra 
Adrianin prvý prípad 
Emil a detektívi 
 

123– 134 
 
 

  Prečítať 
Vysvetlenie, rozbor – on-line hodina 
Testy ALF  
Čítať vlastnú knihu 

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

6.C  - Drobné vodné živočíchy- pŕhlivce. 
Vnútorné parazity – ploskavce, hlístovce. 

- Preberáme na online hodinách 
 
 

Učebnica s. 78 - 79 
učebnica s. 80-81 
 
 

PZ s. 50- 51 
PZ s. 52 - 53 
 

 Využívajte stránku 
https://www.e-
ucebnice.skbiologia pre 6 ročník, 
interaktívne cvičenia, úlohy 
a testíky. 
Pracovať so študijným 
materiálom uloženým v TEAMSe, 
tu máte aj poznámky k učivu. 

Anglický jazyk 
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 
 

  

Telesná výchova 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 

https://www.e-ucebnice.sk/
https://www.e-ucebnice.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=xdSjO7QtqIY


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) 

Telesná výchova 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 
reakciu 

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

    Ak máš možnosť voľno časových 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 

Etická výchova 
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 
 

 

 

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
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


Technika 
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 

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

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

Nemecký jazyk 

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

Simon má rád 

informatiku L4 

32, 33 opakovanie 37, 38, 39 

Online cvičenia: 

https://www.hueber.de/exercises/530-

26661/a11/?rootPath=/exercises/530-

26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a64bc90195 

 

 - Na online hodine upresním, 
budeme cvičenia robiť 
spoločne 

Geografia 
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 

 

 

Občianska náuka  
Nové učivá Uč. str. -43, 45,47, 49 -

poznámky 
  

 

https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a64bc90195
https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a64bc90195
https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a64bc90195


Náboženská výchova 
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  

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.C 

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

Opakovanie - Staroveký Rím  39-56  prezentácie, 
projekty 

 

Ľudia v pohybe. Sťahovanie národov a jeho dôsledky. 62-64   poznámky v MS Teams 

Tri ríše raného stredoveku. 65-74   poznámky v MS Teams 

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 

 
 

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

Obsah obdĺžnika a štvorca  UČ 1: Str.101-109 
UČ 2: Str. 29-31 

PZ/50-52 
PZ/56-60 

 Prediskutujeme 
v tíme ☺ 

Jednotky obsahu  Str. 27-36 PZ/53-55  Bližšie info v MS 
Teams 

Informatika 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
Programovanie 
 
Preopakovať si príkazy, ktoré sme sa naučili 
 
 
 

   Do, vl, vp, vz, znova, 
nechFp, nechHp, bod, 
ph, pd 



 

 

 

 


