
Učivo, ktoré sa bude preberať  dištančnou formou v apríli v 9. ročníku 

Predmet Učivo  

SJL 9. A -  jazykové štýly (hlavne náučný, administratívny), slohové postupy a žánre, literatúra – 
epické žánre (R. Brat, Ch. Bronteová, J. Šimulčíková) 
9.B 
Gramatika- opakovanie jazykových rovín- hláskoslovie, morfológia, syntax, štylistika. 
Precvičovanie a upevňovanie učiva. 
Literatúra- čítanie liter. ukážok z učebnice, filmové spracovanie preberaných diel. Opakovanie 
literárnych druhov a literárnych žánrov. 

ANJ 
 

p. uč. E. Vachánková: 
Počúvanie a sledovanie filmov, piesní v anglickom jazyku, dopĺňanie slovnej zásoby, 
jednoduché cvičenia 
p. uč. M. Filáčková: 
Žiaci si zopakujú učivo 4. lekcie,  budú pracovať s textami, precvičovať počúvanie 
s porozumením, osvoja si pravidlá tvorenia trpného rodu, budú tvoriť vety pomocou 
modálnych slovies a trp. rodu v rôznych časoch. Naučia sa slovnú zásobu týkajúcu sa 
cestovania a budú ju používať v komunikácii. 
p. uč. M. Machová: 
Žiaci rozvíjajú čítanie a počúvanie s porozumením a zároveň získavajú nové vedomosti 
o cestovaní. Učia sa  slovnú zásobu a užitočne frázy, ktoré sú zahrnuté v témach: Kupovanie 
lístka, Nezvyčajné hotely, Predaj storočia. 

FRJ/NEJ FRJ: Gramatika - tvorba a použitie minulého času 

NEJ: (p. uč. Martáková) Opakovanie lekcie, Veľkonočné tradície, vyjadrenie minulosti, 

vyjadrenie priania, plány -čítanie textu s porozumením o nar,. Prázdninách, wollen, 

opakovanie lekcie 

NEJ: (p. uč. Hálová) 
1. Opakovanie slovnej zásoby zvieratá 
2. Veľká noc  
3. Opakovanie minulý čas 
4. Tvorba projektu - téma ľubovoľná 
5. Prezentácia  projektu cez TEAMS 
6. Opakovanie slovesá 

MAT 
 

Funkcie, Podobnosť trojuholníkov - získavanie základných vedomostí a riešenie úloh podľa 
možností a schopností 

BIO Organizmy a prostredie, Ekológia  

CHE zhrnutie Prírodné látky, Plasty a syntetické vlákna  

FYZ 1 týždeň- test 
Potom  elektrická  práca a príkon 

DEJ Slovenská kultúra v totalite 
Ján Palach – film 
Koniec nehybnosti 
Opakovanie 
Studená vojna 
Prevratný rok  1989 
Na ceste k EÚ 
Výhody a nevýhody demokracie 
Demokratická škola 
Na ceste k demokracii a samostatnosti 
Vstup Slovenska  do EÚ a NATO 
(prezentácia  + poznámky + projekt) 

GEG 
 

Pracovný list na humánnu geografiu Ameriky 
USA, Kanada - prezentácie 

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 Dobrovoľná úloha chlapci – žiaci cez EduPage dostanú úlohu pomocou  návodu zhotoviť 
výrobok a poslať fotografiu. 
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. 

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 materiál o Veľkej noci 

OBN Žiaci sa prostredníctvom prezentácií, interaktívnych cvičení  a učebnice oboznámia 
s vybranými témami finančnej gramotnosti. Naučia sa, čo je osobný a rodinný rozpočet, 
finančné a bankové inštitúcie, produkty a služby bánk. 
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