
 
 

 
 
 

Matematika, 9.B 

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

Lineárna funkcia – graf, vlastnosti 
Konštantná funkcia – graf, vlastnosti 

Str. 51-60 PZ II str.47-51  Na opakovanie súbor 
v programe Alf 

Podobnosť útvarov 
Podobnosť trojuholníkov 
 

Str. 61-68 
Str. 69-75 

PZ II str.56-66  Na precvičenie učiva 
súbor v programe Alf 

Záverečné hodnotenie     

 
 
 
 
 

Fyzika 

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

Opakovanie- elektrický 
prúd, napätie, zapájanie 
spotrebičov, Ohmov zákon, 
magnetické pole cievky, 
elektromagnet  

35 -80 
84/ 3,5,6,7 

  
 

 Chemia  

Téma Učebnica Pracovný zošit Poznámky 

Kozmetické prípravky, Mydlá a 
saponáty 

Str.98-100  
(prečítať, urobiť poznámky) 

  

Pesticídy, Lieky 
Opakovanie 

Str.102-103 (prečítať, urobiť 
poznámky) 

  



THD 9.ročník 1.6 – 29.6.2020 

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

Zdravý životný štýl- rozloženie a zloženie 

potravy, význam bielkovín, tukov a sacharidov 

Pitný režim 

Význam vitamínov a minerálov pre človeka 

Záverečné opakovanie 

    

 

Technika v praxi - 9.ročník 1.6.– 29.6.2020 

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

Bytová inštalácia – tepelné a vodné zdroje, 

odpad a jeho likvidácia 

Spotreba elektrickej energie v domácnosti 

a šetrenie 

Záverečné opakovanie 

    

 
 
 

BIO, 9.B 

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

Život ekosystému, Biosféra 
Biologická a ekologická rovnováha, Globálne 
environmentálne problémy a ich riešenie 

106,107,110,111 
112-115 

77,78 
79,81,83,84 

Vypracovať úlohy 
v programe ALF 

Poznámky sú 
v pracovnom zošite 
Online vyučovanie 
 
 

 

Ruský jazyk, 9AB 

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

Opakovanie slovnej zásoby, opakovanie učiva, Tradície v 
Rusku 
Opakovanie gramatických javov a vedomostí 

62- 76 82-93  Úlohy v tíme 
2019_RUJ_9.AB 

 



                                                                                                                 SJL – 9.B 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Príprava na testovanie --------------- 82-85 
86-89 
90-93 

 Texty si vždy prečítajte pár minút pred online hodinou. 

LIT. – príbeh 
        -denník 

s.89-91 
s. 92-95 

----------------  Prečítať + určiť lit.druh+ žáner. 

 
 
 

ANJ  9.B  1. – 12.6.2020 

Téma Učeb. str. 
Prac. 

Zoš. 
Projekty Poznámka 

6 lekcia– priama/nepriama reč 

• Say/tell 
• Nepriama otázka 

68/ read the text, 

ex.1,2 

69/3,4,5 

70/1-read the text 

ex.2 

54/1,2 

55/3,4,5 

56/1,2,3 

 alena.fedorkova@zsaklv.sk 

 TEAMS 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=sk&selLanguage=sk   
Práca s textom + 

preklad 

57/4,5,6 

58/1,3,4 
    

 
 
 

Nemecký jazyk, 9A, 9B 

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

Hodiny, režim dňa 107 - 111 80 - 84   

Opakovanie 113 85 - 87  Vypracovať test 
v programe ALF 

 
 

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


INF 9. A, 9. B  

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

Archivácia a zálohovanie údajov 
 
 

  Projekt Min 1 strana dodržať 
formátovanie textu 

 
 

Občianska náuka  9.A, B 

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

Dane a daňová sústava 
Ochrana spotrebiteľa 
Vplyv reklamy na spotrebiteľa 

Str. 63- 64 
Str. 65 - 66 
Str. 67- 68  

  online stretnutia 
Teams 

 

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. 

 
 

NBV  9B  01 – 12. 6 . 2020 

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

Pohľad kresťana na vzťah človeka k prírode Str. 134-138   Urob konkrétny skutok 
pre dobro prírody: 
separuj odpad, okop 
záhradu, polej kvety, 
vyzbieraj smeti  ... 
Poďakuj Bohu za 
prírodu a jej krásu. 

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


Sila modlitby – hymnus Te Deum Modlitebná knižka /web   Poďakuj Pánu Bohu 
a Panne  Márii za 
pomoc i ochranu 
počas celého Tvojho 
života i štúdia na ZŠ.  

 

ETV 9.A,B,C,D 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Emócie    http://www.youtube.com/watch?v=w-cQMv4tr7Y 
 

Empatia    http://www.youtube.com/watch?v=4IYowqWSaNs 
V dnešnej situácii prežívame ťažké obdobie. 
Porozprávajte sa s rodičmi, súrodencami ako sa 
môžu cítiť ľudia nakazení vírusom COVID-19. 

 
 

TSV CHLAPCI 1.6. – 29..6. 2020 

Téma Link Poznámka 

1. Aktivita – 
„Makačka“ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tTBgrittcD8&feature=emb_logo Keďže do školy sa vrátiť nemôžete, 
s cvičením musíte pokračovať v domácich 
podmienkach prikladám ďalšiu výzvu 
v podobe cvikov („Makačka“). Skúste túto 
„Makačku“ 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. 

http://www.youtube.com/watch?v=w-cQMv4tr7Y
http://www.youtube.com/watch?v=4IYowqWSaNs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tTBgrittcD8&feature=emb_logo


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“. 

 
 
 
 

TSV D 9.A,B,C,D 

Téma Učebnica, 
str. 

Pracovný 
zošit, str. 

Projekty Poznámka 

Fitshaker Tabata Odporúčanie 
2x za týždeň 

 https://www.youtube.com/watch?v=aLgfM-nkZO0 

 Super telo   https://www.youtube.com/watch?v=Z-0qsIPlJvs 

 Six pack   https://www.youtube.com/watch?v=03NareUEUXU&list=RDCMUC5rrwX09xeG2H_CpsuFlypw&index=2 

    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=aLgfM-nkZO0
https://www.youtube.com/watch?v=Z-0qsIPlJvs
https://www.youtube.com/watch?v=03NareUEUXU&list=RDCMUC5rrwX09xeG2H_CpsuFlypw&index=2

