
Trieda: 6C 

Obdobie: 1.6. – 12.6.2020 domáce úlohy podľa tabuľky 

Obdobie: 15.6. – 29.6.2020 záverečné opakovanie  

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

Príbeh a opis  123-124   Cvičenia– do zošita 
Vysvetlenie – vyučovacia hodina 
Testy ALF 

Slovná zásoba – prirovnania, porekadlá, 
pranostiky 

125- 128   Cvičenia – do zošita 
Vysvetlenie – vyučovacia hodina 
Testy ALF 

Legendy 
Mataj 
Zľudovené piesne 
Komiks, encyklopédie 

113 – 131   Prečítať 
Vysvetlenie, rozbor – vyučovacia hodina 
 

Opakovanie (jazyk ) 
Opakovanie (literatúra ) 

133 - 139   Cvičenia na opakovanie 
Čítať vlastnú knihu 

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

5. lekcia - Opakovanie : stupňovanie a porovnávanie 
prídavných mien 
6. lekcia - Entertainment - text 
 
 
 

66/1 – 6 
67/ Project 
68/1.3 – ústne 
69/4a tabuľku do zošita 

52/progress check 1 -5 
 
54,55/1 -6 písomne 
Slovná zásoba PZ 78 – 
6A TV programmes, 
Types of TV 
programmes 

67/ Project 
 

 
 
 

Nemecký jazyk 

Téma Učebnica, 

str. 

Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Simon má rád 

informatiku L4 - 

opakovanie 

 Online cvičenia: 

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

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

26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a64bc90195 

 

Môj rozvrh 

hodín 

- Na online hodine upresním, 
budeme cvičenia robiť 
spoločne 

- Radové číslovky 
- Počúvanie s porozumením  
- Test v Alf 
- Quiz - online 

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


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

 Živočíchy so schránkou (mäkkýše), živočíchy 
s obrúčkami (obrúčkavce). 
Živočíchy s článkovaným telom – pavúkovce, kôrovce, 
hmyz. 
Preberáme na online hodinách 
 
 

Učebnica s. 82 - 86 
učebnica s. 87-90 
 
 

PZ s. 54- 57 
PZ s. 58 - 61 
 

 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 a 
prezentácie. 

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 

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 

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. 

https://www.e-ucebnice.sk/
https://www.e-ucebnice.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=6YSAMo6TmkE


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

Hudobná kultúra Ameriky    Aktivity v TEAMS v tíme 
2019_HUV_6.C 

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 

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

Obsah obdĺžnika a štvorca – slovné úlohy UČ 1: Str.101-109 
UČ 2: Str. 29-34 

PZ/56-60  Prediskutujeme 
v tíme ☺ 

Obsah pravouhlého trojuholníka  UČ 2: Str. 37-38 PZ 2/str. 61  Bližšie info v MS 
Teams 

Kombinatorika  PZ 2/ str. 70 - 78   

Opakovanie TC:  Uhly, Štvorec a obdĺžnik     

Fyzika 

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

Vplyv teploty na hustotu 
Hustota plynov 

101- 102 
103-104 
109-111 

Str.39-40 
 

 

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 ? 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0LCOmLyi5rg
http://youtu.be/fsMZtOYhyTc


Telesná výchova dievčatá 
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 

Telesná výchova chlapci 
Téma Link Poznámka 

1. Aktivita – „cviky pre silákov“ https://www.youtube.com/watch?v=X-
adG-Vt5Qs&feature=emb_logo 

Keďže do školy sa vrátiť nemôžete, s cvičením musíte pokračovať 
v domácich podmienkach prikladám ďalšie video s jednoduchými 
cvikmi pre „silákov“, ktoré v pohode zvládnete. Skúste tieto 
cvičenia zrealizovať aspoň dvakrát do týždňa. Zapojíte všetky 
svaly, ktoré teraz nezapájate. 

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“. 

 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=X-adG-Vt5Qs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=X-adG-Vt5Qs&feature=emb_logo

