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                ANJ  9.C  18.5. – 29.5.2020 .    

Téma   Učebnica, 
str. 

Prac.zošit, str. Projekty Poznámka 

6 Unit– priama reč/ nepriama reč 
 

 
 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=sk&selLanguage=sk   -
tu si možete vypočuť cvičenia a texty 

68/ read 
the text 
and do 
ex. 1a,1b 
69/ex. 
2,3,4,5 
 

54/1,2 
55/3,4,5 

  
alena.fedorkova@zsaklv.sk 
 TEAMS 

 

  OBN - 9. C   

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

Sporenie 
Poistenie 

49 – 53   Prečítať učivo 
Žiacke prezentácie – on-line hodina 

 

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. 

 

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  

    

 

 

 

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


ETV 9.A,9.B,9.C,9.D 

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 , preštuduj si to a ak máš možnosť zahraj sa 
s rodinou. 

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

 

BIO, 9.C 

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

Ekosystém 
Život ekosystému 
 

104,105 
106,107 

71,72 
74,75 

Vypracovať úlohy 
v programe ALF 

Online vyučovanie 
 

GEG, 9.C 

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

Oblasti Severnej Ameriky – Kanada, USA 
Mexiko a štáty Strednej Ameriky 

60,61,62,63,64,65 
67,68 

  Online vyučovanie 
 

 

TSV  dievčata 9.C 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Fitshaker 10 min tabata na celé 
telo 

Odporúčanie 2x za 
týždeň 

 https://www.youtube.com/watch?v=XVs8SJ1qnuQ 

 Cviky na brušné 
svalstvo 

  https://www.youtube.com/watch?v=mIVVlVYc1c0 

 Cviky na horné 
končatiny 

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

    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=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
https://www.youtube.com/watch?v=XVs8SJ1qnuQ
https://www.youtube.com/watch?v=mIVVlVYc1c0
https://www.youtube.com/watch?v=hDnBJXBSsaU


SLOVENSKÝ JAZYK  9.C   18. 5. - 29. 5.  2020 

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

Publicistický štýl Str. 100/ cv. 1 a), b),  
Str. 100/ cv. 2 a), b), c), d), e) 
Str. 101/ zapamätajte si – 
odpísať naučiť (vysvetlíme si) 
Str. 101/ cv. 3  

Vypracovať posielané 
testy 

 online stretnutia 
Teams 

LITERATÚRA – práca s textom 
Charlotte Brontëová : Jana Eyrová 

Str. 81 – 84 
Str. 84/ cv. 1, 2, 3 (pracujeme s 
textom) 
Str.84/ cv. 1, 2  (riešime úlohy) 
 

  online stretnutia 
Teams 

 

TSV CHLAPCI 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


Matematika, 9.C 

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

Lineárna závislosť, graf a predpis lineárnej funkcie Mat.9-2.časť str.45-46   Dú: uč.2-str.46/3, 
prepísať a naučiť sa 
teóriu z uč. Str.47 

Graf lineárnej funkcie Mat.9-2.časť str.47-50 PZ II – str.42/2,3; 
47/1,2 

 Dú: uč.2-str.50/6a,b,e 

Priesečníky grafu s osami x a y Mat.9-2.časť str.50-52 PZ II – str.48/5; 49/7  Dú: uč.2-str. 51/9a,b,c; 
52/16 

Konštantná funkcia Mat.9-2.časť str.53-54   Dú: uč.2-str. 54/21 

Vyskúšajte sa Mat.9-2.časť str.58-60    

Definičný obor a obor hodnôt funkcií  PZ II- str.45-46   

Podobnosť geometrických útvarov  PZ II- str. 56   

Podobnosť geometrických útvarov Mat.9-2.časť str.61-66   Dú: uč.2- Str.67/9 

 

NBV  9C  18. – 29. 5 . 2020 

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.  

 

NEJ 9.C 

Tém

a 

Učeb. 

str. 

Pracovný zošit, str. Projekty Poznámk

a 

L7 - 

TV 

83,84,

85 

Opakovanie 103,104 

Online cvičenia: 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=2&Lection=7&Exercise=1&SubExercise=1 

 Online vyučovanie 

Test v Alf 

Quiz v Teams 

 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=2&Lection=7&Exercise=1&SubExercise=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEJ, 9.C 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika 9.C 18.5.-29.5.2020 

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 

 
 

Chémia    9.C      18.5.-29.5.2020 

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

Tuky 
Bielkoviny 

82-83 
84-85 

Str. 22-25 
 

 



 

 

 

  
 


