
 
 

Domáce úlohy od 1.6 – 12.6.2020  sú uvedené v tabuľkách.  Obdobie od 15.6 – 29.6.2020 bude slúžiť na opakovanie učiva. 
 
 

Slovenský jazyk – 1.6 – 12.6.2020 

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

Prísudok – slovesný, slovesno-menný (poznámky – 
prezentácia na Teams) 

79 - 81 47 - 48   

Prisudzovací sklad, dvojčlenná veta  (poznámky – 
prezentácia na Teams) 

81 - 84 49   

Dramatické umenie (prezentácia na Teams - poznámky)  142 - 150  Kompozícia diel a 
znaky 

 

Záverečné opakovanie (gramatika) 
                                         (literatúra)  

88 – 89, 92 - 93  
151 – 154  

51 – 52, 55 - 59   

 
 

Anglický jazyk 

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

6. lekcia – going to 
               - príslovky 
               - have to 
  
Opakovanie  

Str. 68/ 1.sl.zásoba 
       69/4a,b – prepísať do zošita 
       69/ 5,7 

Str. 54/1,2,3 
       55/4,5,6 
       56/1,2 
       57/3,4,5,6 
       58/1,2,3 

  
alena.fedorkova@zsaklv.sk 
 TEAMS 
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 Matematika 

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

Obsah obdĺžnika a štvorca 
Obsah pravouhlého trojuholníka 
Premena jednotiek obsahu 

 Str.53-61  Súbory v programe Alf 
na precvičenie 
a zopakovanie učiva 

Kombinatorika Súbor v MS Teams Str.70-78   

Opakovanie – desatinné čísla, deliteľnosť prirodzených 
čísel, uhly 

Súbor v MS Teams   Súbory v programe Alf 
na precvičenie 
a zopakovanie učiva 

 
 

  Biológia                         

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

6.B – Živočíchy s obrúčkami – obrúčkavce. 
Živočíchy s článkovaným telom – pavúkovce, kôrovce, 
hmyz. 
Preberáme na online hodinách 
Opakovanie 

učebnica s. 85-86 
učebnica s. 87- 90 

PZ s. 56- 57 
PZ s. 58 - 61 

 
Na opakovanie učiva 
využívajte stránku 
https://www.e-
ucebnice.sk biologia 
pre 6 ročník, 
interaktívne cvičenia, 
úlohy a testíky. 
Pracovať so študijným 
materiálom uloženým 
v TEAMSe, tu máte aj 
poznámky k učivu a 
prezentácie. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.e-ucebnice.sk/
https://www.e-ucebnice.sk/


 Fyzika 

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

Vplyv teploty na hustotu 
Hustota plynov 
 
 
Opakovanie  

101- 102 
103-104 
109-111 

Str.39-40 
 

 

 
 
 
 
 
 

Geografia 

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

Stredná Ázia Str. 98-99 Str. 54-55 ppt posielať mailom 
podľa aktuálneho 
učiva 

Poznámky v MS Teams  

Opakovanie – oblasti Ázie Str. 102-103 Str. 56 ppt posielať mailom 
podľa aktuálneho 
učiva 

Poznámky v MS Teams 

 
 
 
 
 

Hudobná výchova 

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

Hudobná kultúra Ameriky 
 

   Aktivity v TEAMS v tíme 
2019_HUV_6.B 

 



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, vytvorenie 
vlastného tlačítka, čo 
je otáznik 

 
 
 

Výtvarná výchova 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Galéria v škole, škola v galérii https://www.youtube.com/watch?v=6YSAMo6TmkE   Učebný materiál a podnety na 

aktivitu priložené v Teamse. 

 
 

Náboženská výchova 

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

Skutky lásky Str. 96-99 Str. 43-44  Uvažuj nad tým komu 
a ako môžeš pomôcť. 
Svoje nápady aj 
uskutočni. 

Zodpovednosť v rodine Str. 105 - 107 Str.46-47  Premýšľaj nad 
rodinou, jej 
významom, cieľom, 
poslaním .... Navštív 
starých rodičov, 
pomôž im, 
porozprávaj sa s nimi  

https://www.youtube.com/watch?v=6YSAMo6TmkE


 
 

 Občianska náuka 

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

 
Metódy merania sociálnych vzťahov v skupinách 
 
 

Str. 62 - 63 
 
 

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

Zdravý životný štýl 
 
 

  Prezentácia na tému Zdravý 
životný štýl 

PPT prezentácia min. 10 
slide-ov – vyvážený počet 
obrázkov a textu, dbajte 
na peknú úpravu, 
jednotný font písma, atď. 

Opakovanie 
 
 

    

 
 

Technika 

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

Pracovné postupy spracovania technických 
materiálov – meranie, obrysovanie, strihanie, 
rezanie, štikanie 
Okrasné rastliny, letničky a trvalky, 
rozmnožovanie rastlín, choroby a škodcovia rastlín 
Záverečné opakovanie 

   Pripraviť si krátke poznámky na danú 
tému z internetu 

 
 
 
 



 

Etická výchova 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Nezištnosť    http://www.youtube.com/watch?v=0LCOmLyi5rg 
 

Solidarita    http://youtu.be/fsMZtOYhyTc 
 

Pomoc v rodine    Porozprávajte sa s rodičmi a pomoci v rodine 
v mimoriadnej situácii? Pomáhate viac ako 
v bežnej situácii ? Prečo ? 

 
 
 
 
 

Telesná výchova 

Téma Učebnica, 
str. 

Pracovný 
zošit, str. 

Projekty Poznámka 

Cvičenia 
na rozvoj 
sily 

 Odporúčanie 
2x za týždeň 

 https://www.youtube.com/watch?v=UyXI7_ECCxM&list=PLlKybLyOXZeCbB332KXWifveCpwYIEhhm&index=8  

Lego 
cviky 

   https://www.youtube.com/watch?v=0WOMpYsML7Q&list=PLlKybLyOXZeCbB332KXWifveCpwYIEhhm&index=9  

Cviky vo 
dvojiciach 

   https://www.youtube.com/watch?v=UzSDEBFa2ro&list=PLlKybLyOXZeCbB332KXWifveCpwYIEhhm&index=10  

    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 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0LCOmLyi5rg
http://youtu.be/fsMZtOYhyTc
https://www.youtube.com/watch?v=UyXI7_ECCxM&list=PLlKybLyOXZeCbB332KXWifveCpwYIEhhm&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=0WOMpYsML7Q&list=PLlKybLyOXZeCbB332KXWifveCpwYIEhhm&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=UzSDEBFa2ro&list=PLlKybLyOXZeCbB332KXWifveCpwYIEhhm&index=10

