
Trieda 9.A 
Obdobie 18.5.-29.5.2020 
 

GEG 9.A 

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

Čím je výnimočné Mexiko a ďalšie štáty strednej Ameriky 
a oblasti Karibského mora 

67.-69. Vypracovať dú na 
alfovi 

  

 

Matematika 9.A 

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

Lineárna funkcia 
 
 
 
 
 
 
Podobnosť geometrických útvarov 
- preberáme na online hodinách 
 
 

s. 45 – 60 – teória uložená 
v súboroch v TEAMSe, aj 
pracovné listy 
Preriešiť príklady z učebnice a 
PZ  
 
 
Učebnica s. 61- 68 

PZ s. 42, 47- 50  
 
 
 
 
 
 
PZ s. 56 - 60 
 

 Pracovať so 
študijným 
materiálom 
uloženým 
v TEAMSe. 
Urobiť 2 testy na 
opakovanie v Alfovi- 
kto ešte neurobil. 
 

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.  92/ cv. 1,2 
                93 / poučka 
                95/ zelená poučka 
                 98/99 všetko 

   Opakovať a jazykový 
štýl, slohový postup, 
slohový útvar 

Literatúra Uč. str. 78 – 79 prečítať 
charakteristika postáv 
81 – 83 - prečítať 

  Opakovať  literárne 
druhy a žánre 

Testovanie  Testy na stránke ALf    



ANJ  9.A 

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

Unit 6 Protest  68/ prečítať text 
69/2a (prepísať a doplniť do zošita),   3,   4a (prepísať a doplniť do zošita),   5  

54/2 
55/4 
56/1,2 

    
  

 70/ prečítať text + cv2 
71/zelenú tabuľku grammar say/tell naučiť sa   +cv 5ab 
Texty a cvičenia na počúvanie z učebnice je možné si vypočuť: 
https://elt.oup.com/student/project/level5/unit06/audio?cc=sk&selLanguage=sk 

78/ slovíčka 6A 6B+ 
Protest 
74/ 6.1, 6.2 naučiť sa  

  

 
 

DEJ 9.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Svet po druhej svetovej vojne   prezentácie  

Pod Stalinovým tieňom 90-91   poznámky v MS Teams 

Sovietizácia Československa 96-97   poznámky v MS Teams 

 
 
 
 

THD 9.ročník 18.5 – 29.5.2020 

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

 Rodina- úplná, neúplná ,komunikácia medzi 

členmi rodiny, zlozvyky a návyky, tradície , 

obrady a zvyky  

    

 
 
 

Technika v praxi - 9.ročník 18.5 – 29.5.2020 

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

Podnikanie - druhy a štruktúra organizácií, 

najčastejšie formy podnikania, malé a stredné 

podnikanie  

    

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit06/audio?cc=sk&selLanguage=sk


Chémia 9.A 

Téma Učebnica Pracovný 
zošit 

Projekty Pozn. 

Plasty a syntetické vlákna Str.94-97 
Prečítať+ 
urobiť 
poznámky 
 
 

   
 

 
 

Ruský jazyk, 9A 

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

Tvorba dialógov, opakovanie slovnej zásoby  
Opakovanie gramatických javov a vedomostí 

58, 62-63 
64-65 

82-83 
84-85 

  
Úlohy v tíme RUJ_9.AB 

 
 

Občianska náuka  9.A 

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

Štátny rozpočet 
Rozpočtový prebytok, rozpočtový deficit, vyrovnaný 
rozpočet 

Str. 61 
 
Str. 62  

  online stretnutia 
Teams 

 
 
 

INF 9. A 

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

Číselné sústavy 
opakovanie 
 
 

   Pripraviť si poznámky 
k téme 

 
 
 
 
 



VYV 9.ročník 18.5 – 29.5.2020 

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

Grafický dizajn- reklama    Učebný materiál a podnety na aktivitu 
priložené v Teamse. 

 

NBV  9A   

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

Priateľstvo a láska Str. 104-107 Str. 37-38  Premýšľaj nad 
hodnotou lásky. Snaž 
sa osvojiť  si lásku 
darujúcu 
a odpúšťajúcu . 
Pomodli sa za svojich 
blízkych. 

Láska a manželstvo Str. 119-123 Str.39-40  Manželstvo je veľký 
dar. Uvažuj nad ním. 
Porozprávaj sa 
s rodičmi ako to 
prežívajú oni.  

 

BIO, 9.A 

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

Život ekosystému 
Biosféra 

106,107 
110,111 

 Vypracovať úlohy 
v programe Alf 

prečítať +poznámky 
(E-učebnica) 
Online vyučovanie  

 
 

ETV 9.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Asertivita    https://www.youtube.com/watch?v=jxG59vdRua8&feature=youtu.be 
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6430/aktivity-na-rozvoj-
asertivneho-spravania  

Vzory    https://www.youtube.com/watch?v=CN-qJSly5D8 

https://www.youtube.com/watch?v=jxG59vdRua8&feature=youtu.be
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6430/aktivity-na-rozvoj-asertivneho-spravania
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6430/aktivity-na-rozvoj-asertivneho-spravania
https://www.youtube.com/watch?v=CN-qJSly5D8


 

Nemecký jazyk, 9A 

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

Slovná zásoba 
Opakovanie – 3.lekcia 

str. 105 79/14,15,16   

 
 

TSV 18.5. – 29.5. 2020 

Téma Link Poznámka 

1. Aktivita – „4 – minútový masaker“ https://www.youtube.com/watch?v=c64_s5zvR3s 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 a iných častí 
tela, preto sa potrebujeme hýbať. Ak nešportujeme skrátia 
sa nám svaly, ochabnú a telo „zabudne“, ako ich aktivovať. 
Na ich aktivovanie prikladám krátke video so 
štvorminútovým zaťažením, skúste vydržať tento „masaker“ 

😊  
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 ste mi poslali, tím ďakujem).  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c64_s5zvR3s


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fyzika 9.A 

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

Magnetické pole v okolí 
vodiča s prúdom. 
Elektromagnet. 

74-79 28/1,2,3,4 
29/5,7 

 
 


