Učivo, ktoré sa bude preberať dištančnou formou v apríli v 8. ročníku
Predmet
SJL 8.A/B

MAT
BIO

Učivo
Veta, vetné členy (hlavné, rozvíjacie), životopis,
literatúra: denník (práca s textom, čítanie s porozumením)
p. uč. Častulínová:
Opis situácie – riadený rozhovor (Teams)
Posluchové cvičenia – Edupage
Kvíz – nájdi sám seba
Práca s anglickými časopismi Let’s Start
Kultúra – Robin Hood (film)
Opakovanie lekcie 4 - Online Test
p. uč. Filáčková:
Žiaci si vypočujú nahrávky k textom, budú vedieť vybrať kľúčovú informáciu z textu
a odpovedať na otázky. Vytvoria dialóg k téme – objednávanie v reštaurácii. Zopakujú si
slovesné tvary, prídavné mená -ed/ing, precvičia si používanie „there´s something/someone
+ing“ na opis udalostí. Budú pracovať s textom Klimatické zmeny, naučia sa slovnú zásobu
k daným témam. Osvoja si gram. pravidlá tvorenia trpného rodu.
p. uč. Machová:
Žiaci rozvíjajú čítanie a počúvanie s porozumením a zároveň získavajú nové vedomosti a
zručnosti spojené s témamy: Jedlo v reštaurácii, Robin Hood a Umenie.
FRJ: Dom, byt, miestnosti, zariadenie, výraz il y a
NEJ: (p. uč. Martáková)
opakovanie lekcie, Veľkonočné tradície, časti tela -SZ, vyjadrenie minulosti-préteritum slovies
haben, sein, prvá pomoc pri nehodách-pri športe, čítanie textu s porozumením, opakovanie
lekcie
NEJ: (p. uč. Hálová)
1. Moja rodina
2. Zámená - opakovanie
3. Veľká noc
4. Nemecky hovoriace krajiny
5. Čo nosím rád
6. Projekt oblečenie
Kruh, kružnica – výpočty a rysovanie. Kolmé hranoly – objem a povrch.
zhrnutie Genetika, Životné prostredie

CHE

pH roztokov, Názvoslovie - halogenidy, oxidy, hydroxidy, kyseliny, soli

FYZ

Hydrostatika prvé kapitoly Pascalov zákon a tlaková sila

DEJ

Život na dedine a v meste
Rozdelená Európa
Vznik I. svetovej vojny
(prezentácia + poznámky + projekt)
Pracovný list na humánnu geografiu Slovenska
Kraje Slovenska - prezentácia
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 
Žiaci využívajú svoju informatickú gramotnosť a nové potrebné zručnosti získavajú pri
domácom štúdiu.
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.

ANJ

FRJ/NEJ

GEG
TSV

INF
TECH

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.

VYV
NBV katolícke
OBN

Dobrovoľná úloha chlapci– žiaci cez EduPage dostanú úlohu pomocou návodu zhotoviť
výrobok a poslať fotografiu.
Dobrovoľná úloha – Kronika našich dní; Obrázok vypracovaný podľa pokynov v EduPage
zaslať do konca apríla na uvedenú adresu.
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 materiál o Veľkej noci
Žiaci sa oboznámia s vybranými témami z učiva: Trestné právo, Ľudské práva a slobody (budú
pracovať s prezentáciami a učebnicou).

