
9. ročník - Práca pre žiakov počas mimoriadnej situácie  od 16.3. do 27. 3. 2020 

Predmet Učivo – čo žiaci dostanú  k štúdiu, akou formou a ako bude zabezpečená spätná väzba 

SJL LIT: 
Podľa učebnice postupovať a čítať literárne ukážky + vypracovať PZ 
Teóriu budú posiela vyučujúce priebežne cez EduPage, treba ju prepísať do zošitov. Pozrieť 
film Bedári, Jana Eyrová 
GRAM: 
Príprava na Testovanie 9 
Priebežne budeme posielať rôzne pracovné listy, úlohy, opakovanie a cvičenia 
Samostatne doma opakovať slov. jazyk a literatúru  v teoretickej rovine (pojmy) 

ANJ 
 
 
 
 
 
 
 

9. A/B: 4. lekcia – Dialógy – žiadosť, precvičovanie zaužívaných fráz, Práca s textom: „Vražda 
v divadle“, „Tínedžeri a peniaze“ + počúvanie, slovná zásoba, Opakovanie lekcie. Spätná 
väzba: žiaci pošlú vyučujúcej na mailovú adresu žiadosť do zamestnania. 
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. 
 
9. (skupina p. uč. Hrnčárovej Vachánkovej): 
Lekcia 5; úlohy, zadania, cvičenia,...  budú posielané priebežne cez EduPage 

NEJ/FRJ 
 
 
 
 
 
 
 

NEJ 9.B: práca s textami: čítanie +preklad+odpovede na ot., gram. zámeno jed-, perfektum 
s pomocným slovesom byť, výslovnosť, vypracovávanie úloh v PZ +uč., opakovanie lekcie 
formou testu, spätná väzba cez edupage 
 
NEJ 9.A: 
Téma: Moje prázdniny; gram. Jav- perfektum; slovná zásoba 
 
FRJ: 
Lekcia Telerealité (Unite 5) 
Tvorba prezentáci – Médiá vo Francúzsku – vytvoriť aspoň 10 snímok a poslať na kontrolu 
Precvičovať na stránke languagesonline.org.uk 

MAT 
 

Príprava na Testovanie 9 
-priebežne budem posielať rôzne listy, úlohy, opakovanie, cvičenia 

FYZ 
 
 
 
 
 
 

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 
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. 

CHE 
 
 

Prírodné látky – bielkoviny, biolakatalyzátory 
Vitamíny – projekty – každý si vyberie jeden vitamín a spracuje jeho výskyt, zdroje a vplyv 
na ľudský organizmus 

BIO 
 

Geologické obdobia – pracovný list 
Geologické jednotky Slovenska 

DEJ Film Eštébák – pozrieť 
Opakovanie 
Neúspešný pokus o reformu civilizácie 
Umŕtvená spoločnosť 
Svetlá s tiene civilizácie 

- Prezentácia + poznámky 

GEG 
 

Hospodárstvo Ameriky; USA 

OBN 
 
 
 
 

9. A: Ochrana spotrebiteľa, Opakovanie tematického celku 
9. B: Opakovanie tematického celku, Projektová práca na vybranú tému. 
Žiaci budú pracovať s učebnicou, budú im poslané prezentácie s pokynmi, čo sa majú 
naučiť, ktoré poznámky si majú zapísať do zošita. Spätná väzba – pracovné listy, ktoré pošlú 
vyučujúcej 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=global&selLanguage=en


NBV - 
katolícke 

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...   

TECH Vytvoriť veľkonočný pozdrav alebo veľkonočný výrobok a poslať fotografiu 

ETV:  Prezentácia na tému závislosti. Návrh reklamy na niečo čo sa nedá kúpiť 

 


