6. ročník - Práca pre žiakov počas mimoriadnej situácie od 16.3. do 27. 3. 2020
Predmet
SJL

Učivo – čo žiaci dostanú k štúdiu, akou formou a ako bude zabezpečená spätná väzba
6. A - SJ – Príslovky
Stupňovanie prísloviek
Priama reč
Citoslovcia
Opakovanie učiva - slovesá
Opakovanie učiva – príslovky, citoslovcia
LIT – J. C. Hronský – Prečo je Váh divá rieka
Zhrnutie učiva o bájach
Opakovanie tematického celku – báje
M. Twain – Princ a bedár
Žiaci budú pracovať s učebnicami SJ a LIT, s pracovným zošitom Hravá literatúra. Posielať
budem poznámky, prezentácie a pracovné listy na opakovanie a utvrdenie učiva.
6.B
Postupne pokračovať v čítaní ukážok v učebnici, vypracovať úlohy v pracovnom zošite;
Priama reč, citoslovcia, ja-rozprávanie, on-rozprávanie, tvorba vlastného príbehu

ANJ

MAT

FYZ

Vyučujúca bude posielať teóriu aj úlohy prostredníctvom EduPage.
6. A - ANJ – Moja krajina - slovná zásoba
Prídavné mená - gramatické cvičenia
Práca s textom, čítanie s porozumením – The UK
Sever a juh – Počasie – slovná zásoba
Stupňovanie prídavných mien – druhý stupeň
Stupňovanie prídavných mien – tretí stupeň
Nepravidelné stupňovanie prídavných mien
Precvičovanie stupňovania prídavných mien
Slovné spojenie – taký ako
Kultúra – práca s textom, čítanie s porozumením – The USA
Žiaci budú pracovať s učebnicami ANJ Project a s pracovným zošitom Project. Posielať
budem poznámky, prezentácie, gramatické javy a pracovné listy na opakovanie a utvrdenie
učiva.
6. A: 5. lekcia – Moja krajina – slovná zásoba, Prídavné mená – gramatické cvičenia, Práca
s textom „The UK“, Počasie - slovná zásoba, Tretí stupeň prídavných mien + precvičovanie
stupňovania.
Žiaci budú pracovať s učebnicou, pracovným zošitom, pracovnými listami, ktoré pošle
vyučujúca, s audionahrávkami, cvičeniami na internete, na stránke:
https://elt.oup.com/student/project/?cc=global&selLanguage=en
Spätná väzba: Žiaci pošlú vypracovaný pracovný list.
-6B: stupňovanie príd,.mien: 2. a 3. st., práca s textami: čítanie +preklad+odpovede na ot.,
opakovanie prídavných mien -PL, spätná väzba cez edupage
6. A
1.týždeň: Precvičenie výpočtu veľkosti uhlov v trojuholníku, rozdelenie trojuholníkov podľa
strán a podľa veľkosti uhlov.
2 týždeň: obsah a obvod štvorca a obdĺžnika: opakovanie obvod útvaru a definícia štvorcovej
jednotky, vzorec, výpočet.
Mám v pláne posielať deťom každý deň príklady primerane na jeden deň. Mali by mi v správe
na Edupage poslať výsledky.
6.B
Trojuholník, uhly
Obvod a obsah; premena jednotiek; výpočet úloh
Kombinatorika – čítanie z grafov, výber a usporiadanie prvkov
6. ročník: precvičenie výpočtu hustoty, objemu a hmotnosti telesa
7. ročník: šírenie tepla, žiarenie
8. ročník: Deformácia telesa, tlak, jednotka, výpočet
9. ročník: Sériové zapojenie vodičov, Paralelne zapojenie vodičov

BIO
DEJ
GEG
OBN
TSV
INF
TECH
NBV katolícke

Tému im pošlem v deň, keď by mali mať fyziku, pošlem im na záver pár otázok. Odpoveď by
mi mali poslať formou správy edupage alebo mailom.
6.A – rastlinné telo, huby, lišajníky
6.B – kvet, plod, semeno
Púnske vojny; Kríza a pád republiky
Hospodárstvo Ázie – poľnohospodárstvo, priemysel, služby
Naša obec, projekt
Každý deň si zacvičiť takú rozcvičku, akou začínajú hodiny TSV
Vytvoriť a poslať prezentáciu v Power Pointe z predmetu biológia, geografia – ľubovoľná
téma
Veľkonočný výrobok alebo veľkonočný pozdrav – vytvoriť a poslať fotografiu
Každý večer o 20,00 sa ľudia vo svojich domovoch modlia za to, aby epidémia skončila, za
chorých ľudí a zdravotníckych pracovníkov modlitbu posvätného ruženca. Ak chceš, pridaj sa
aj Ty a pozvi svoju rodinu. Aj krátka a úprimná prosba má veľkú váhu...

