
Učivo, ktoré sa bude preberať  dištančnou formou v apríli v 6. ročníku 

Predmet Učivo  

SJL 6.A: 
SJ: Opakovanie 5. TC – zhrnutie učiva – slovesá, príslovky, citoslovcia, priama reč, rozprávanie 
2. písomná práca – rozprávanie s použitím priamej reči  
Hlavné vetné členy – podmet a prísudok.  
LIT: Príbehy zo života detí – K. Gillgerová -Môj mladší brat a ja  
                                                   M. Hlušíková – Bojujeme u riaditeľa  
                                                   Rozbor diel  
                                                   Zhrnutie tematického celku – Príbehy zo života detí  
                                                   Lit. Termíny – autorské rozprávanie, román, rozprávač, pásmo          
                                                                              Postáv 
6. B  
sloh (rozprávanie, opis – opakovanie), priama reč, hlavné vetné členy,  
literatúra – kapitola Príbehy zo života detí (práca s textom, čítanie s porozumením) 

ANJ 
 

p. uč. Častulínová: 
Nepravidelné stupňovanie prídavných mien 
Použitie slov. spojenia taký ako .....as white as snow  
Práca s textom – The USA  
Práca s textom – Počasie v Británii  
Konverzácia – Teams 
p. uč. M. Filáčková:  
žiaci budú precvičovať stupňovanie príd. mien,  
konverzovať k aktuálnej téme,  
pracovať s textom: Miky s Milkou idú  stanovať – nepravidelné stupňovanie, 
naučia sa slovné spojenie: taký – ako,  
budú pracovať s textami : USA, Počasie vo Veľkej Británii,  
televízne programy , v kine + naučia sa slovnú zásobu k vybraným témam. 
p. uč. Machová 
Žiaci nadobúdajú potrebné vedomosti a zručnosti, a to prvý, druhý a tretí stupeň  prídavných 
mien. Téma Svet. 
p.uč. Martáková: 
opakovanie lekcie, TV programy -SZ, čítanie textu s porozumením ,vyjadrenie blízkej 
budúcnosti -plány: klad, zápor, otázky, čítanie textu s porozumením, príd. mená vs. príslovky: 
čítanie textu s porozumením, vyjadrenie povinnosti-práca s textom 

MAT 
 

obvod a obsah štvorca a obdĺžnika, slovné úlohy 
 

BIO 
 

zhrnutie Rastlinné telo, Huby a lišajníky  

FYZ Plávanie, vznášanie a potápanie sa telies v kvapaline 
Domáce pokusy 

DEJ Staroveký Rím - prezentácia a videá na danú tému 
 

OBN G. Boriková: 
Moja obec 
Môj región 
Moja vlasť 
(projekt) 

D. Sieklová: 
Ako koronavírus ovplyvnil môj život  

GEG 
 

Oblasti a štáty Ázie - prezentácia, linky - odkazy na precvičovanie štátov Ázie 
Pracovný list na humánnu geografiu Ázie 

TSV Kontrolujeme postupne vedomostný kvíz  
Žiaci cez EduPage  priebežne dostávajú rôzne  námety, videá a návody, ako individuálne cvičiť 
doma.  
Olympizmus  



 Pohyb v domácnosti: Pohyb s metlou, mopom v priestore, Švih prachárom, Strečing s 
prachovkou, Drepy pri umývačke, Úkroky s vysávačom - fotodokumentácia  

INF Žiaci využívajú svoju informatickú gramotnosť  a nové potrebné zručnosti  získavajú pri 
domácom štúdiu.  

TECH Akákoľvek pomoc v domácnosti, veľkonočná výzdoba, práca v záhrade, v garáži ... je 
napĺňaním osnov predmetu technika. Ak pošlete fotografiu z toho, čo sa vám podarilo 
(pečenie, výzdoba, ručné práce...), radi ju zverejníme na internetovej stránke školy. Môžete 
priložiť aj svoj úspešný kuchársky alebo cukrársky recept, inšpirujete ostatných. 
 
Dobrovoľná úloha pre dievčatá do konca školského roka: Dostanete recept na štrúdľu, 
vyskúšajte ju upiecť. 
  
Vaše fotografie pošlite na adresu  bea.sabova@gmail.com alebo pani učiteľke. 
Dobrovoľná úloha pre chlapcov  –zhotoviť  nejaký zaujímavý výrobok a poslať fotografiu. 

VYV Dobrovoľná úloha – Kronika našich dní; Obrázok vypracovaný podľa pokynov v EduPage 
zaslať do konca apríla na uvedenú adresu. 

NBV - 
katolícke 

Žiaci a ich rodiny sú pozvaní každý deň k modlitbe za chorých, zdravotníkov a všetkých, ktorí 
sa o nás starajú a za odvrátenie šírenia choroby. 
Žiaci dostanú úlohu k  Veľkej noci 
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