5. roč. December
SJL

ANJ
MAT
BIO
DEJ

GEG

Slov. Jazyk: Súkromný list. Opakovanie učiva od začiatku roka- spodobovanie, vybrané
slová( pravopisné cvičenia). Individuálne preverovanie vedomostí.
Podstatné mená- charakteristika slov. druhu, gramatické kategórie.
Literatúra: Krátke formy ľudovej slovesnosti. Rozprávka- vyvodenie
pojmu, znaky. Fantastická rozprávka. Práca s literárnymi ukážkami. PZ k ukážka5
5.B: GRAM: podstatné mená - opakovanie učiva zo 4. ročníka, charakteristika slovného
druhu, delenie, gramatické kategórie, vzor, predložky v súvislosti s pádom
podstatného mena Mužský rod životný - vzor chlap, hrdina. Mužský rod neživotný vzor dub, stroj. Ženský rod – vzor: žena, ulica.
5.B:LIT: rozprávka - charakteristika, zberatelia, Pavol Dobšinský a jeho zbierky
rozprávok. Prozaická forma rozprávok. Delenie rozprávok podľa obsahu a podľa
autorstva. Fantastická rozprávka - znaky. Ľudová fantastická rozprávka: Veterný kráľ,
Zlatá páva – argumenty: vyhľadávanie fantastických znakov. Realistická rozprávka znaky. Realistická rozprávka: Zemský poklad - argumenty: vyhľadávanie realistických
znakov. Využívanie preberaných prozodických vlastností reči v praxi – pri hlasnom
čítaní. Rozlišovanie opytovacích viet zisťovacích a dopĺňacích - uplatňovanie správnej
melódie.
Lekcia 3 – opakovanie slovnej zásoby (škola, zvieratá, rozvrh hodín...), upevňovanie
gramatiky – sloveso mať, byť. Test č. 3. Konverzácia na vybranú tému. Vianoce - slovná
zásoba.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
Násobenie a delenie prirodzených čísel
Lesné vtáky
Lesné cicavce
5.B: 2. tematický celok: Človek v premenách priestoru a času - Človek minulosti a
človek súčasnosti: Ako sa žilo na úsvite dejín, Kde sme bývali v minulosti a kde bývame
dnes.
5.A: Mapa a priestor na mape, Kto ochraňuje historické pamiatky, Opakovanie
tematického celku
Počasie
Ľadovec

5. roč. Január
SJL

Slovenský jazyk: Predložky- väzba s podstatnými menami. Podstatné mená.
Vzory podstatných mien- mužského, ženského rodu.
Literatúra- Rozprávka. Realistická rozprávka, Práca s literárnymi ukážkami. Inonárodné
rozprávky.
5.B: GRAM: Podstatné mená ženského rodu – vzor dlaň, kosť. Podstatné mená
stredného rodu – vzor mesto.
5.B: LIT: Rozprávky iných národov - rozprávka Zakarpatskej Ukrajiny Deväťdesiatdeväť
bratov a stý Ruža, írska rozprávka O červenej sliepočke - zvieracia rozprávka podľa
obsahu, znaky zvieracej rozprávky - vyhľadávanie argumentov – znakov zvieracej
rozprávky v ukážke

ANJ
MAT
BIO
DEJ
GEG

Lekcia 4: Čas - určovanie času, slovná zásoba, predložky s časom. Prítomný čas
jednoduchý - klad., zápor. vety, otázky (vysvetlenie, precvičovanie). Môj deň konverzácia.
Násobenie a delenie prirodzených čísel
Vysokohorské rastliny a živočíchy
Zhrnutie učiva - lesné živočíchy
Život na brehu a vo vode
5.B: Ako si človek vytváral rodinu.
5.A: Ako sa žilo na úsvite dejín, Kde sme bývali v minulosti a kde bývame dnes, Ako si
človek vytváral rodinu
Vietor
Voda
Pôda

6. roč. December
SJL

ANJ
MAT
BIO
DEJ
GEG
FYZ

6.A+6.B GRAM: Podstatné mená všeobecné a vlastné, vokatív. Prídavné mená charakteristika, delenie. Precvičovanie druhov prídavných mien: vlastnostné akostné a
vzťahové, privlastňovacie individuálne a druhové. Vzory otcov, matkin - precvičovanie.
Vzor páví - porušovanie rytmického zákona a správny tvar: lokál singuláru. Opakovanie
prídavných mien - vyhľadávanie prídavných mien v texte - ich slovný rozbor a
zdôvodňovanie správnych pádových prípon.
6.A+6.B: LIT: Sociálna balada Zuzanka Hraškovie. Literárny žáner: bájka charakteristika, literárna forma prózy i poézie, umelecký jazykový prostriedok:
alegória. Ezopove bájky: O vtákoch, zvieratách a netopierovi, O vrane a krčahu s
vodou, O nenásytnej líške. Jonáš Záborský - Tulipán a fialka, Netopieri.
Daniel Naborowski - Líška a lasica. Ivan Andrejevič Krylov – Vrana a líška.
Peter Petiška - Havran a líška. Literárny žáner: báj - charakteristika. Čínska báj
Kozmické vajce.
L2 prítomný jednoduchý a prítomný priebehový čas, slovíná zásoba divé zvieratá a
zvieratá žijúce na farme, opis zvierat, Návšteva Zoo – posluch, konverzácia, podmetové
a predmetové zámená, must ,Test L2
6.A - premena jednotiek dĺžky a hmotnosti, násobenie a delenie 10, 100, 1000
6.B - násobenie desatinných čísel
Bunka, nebunková stavba organizmov
Staroveké Grécko ( mýty, šport, vzdelanie) , Dávnoveké Grécko, Atény, Sparta
Stredná Afrika
Južná Afrika
Meranie dĺžky

6. roč. Január
SJL

6.A+6.B: GRAM: Prídavné mená: vzor pekný, cudzí, otcov, matkin, páví. Vyhľadávanie
prídavných mien v texte, ich slovný rozbor a zdôvodňovanie správnych pádových
prípon.

ANJ
MAT
BIO
DEJ
GEG
FYZ

6.A+6.B LIT: indiánska báj: DETI BOHA SLNKA, egyptská báj: Zrodenie sveta, slovenská
veršovaná báj: Zdenka Laciková - ZAKLIATA KRÁĽOVA HOĽA - - vyhľadávanie znakov
literárneho žánru báj, určovanie literárneho druhu a literárnej formy.
L3 - Minulý čas od slovesa byť - was, were, Kde si bol minulý víkend?- konverzácia
,frázy s at, in, on, Opis dovolenky s použitím minulého času
6.A - opakovanie 1.polroka, násobenie a delenie desatinných čísel
6.B opakovanie 1. polroku, delenie desatinných čísel
Zhrnutie tematického celku – Bunka
Nekvitnúce rastliny
Grécko – perzské vojny, Peloponézska vojna, Macedónia a helenizmus, Opakovanie
dejín starovekého Grécka
Ázia - poloha
Ázia - povrch
Meranie hmotnosti

7. roč. December
SJL
ANJ
MAT
BIO
DEJ
GEG
FYZ
CHE

Prídavné mená. Umelecký opis.
Poézia - opakovanie
Próza: J. G. Tajovský, J. C. Hronský
2L - budúci jednoduchý čas, nácvik otázky a záporu, slovná zásoba vesmír a slnečná
sústava, predložky miesta – in, on, Wh-otázky
7.B - Zhrnutie tematického celku zlomky, Pomer, mierka
7.A- Zhrnutie tematického celku zlomky, pomer
Stavba tela stavovcov - rozmnožovacia sústava
Ľudský organizmus – koža a starostlivosť o kožu
7.A - Ústupčivý panovník, Tatársky vpád, Karol Róbert
Oblasti a štáty Európy
Stredná Európa - Slovensko
Premena skupenstva zhrnutie
Voda, Vzduch

7. roč. Január
SJL
ANJ

MAT
BIO
DEJ
GEG
FYZ

Prídavné mená - opakovanie. Opakovanie učiva 1. polroka.
Próza: M. Kukučín, Ľ. Suballyová, G. Futová
2L Opisná forma budúceho času “going to”, rozdiel medzi použitím
“will a going to, Tvoja budúcnosť - dialógy, ponúknutie pomoci a vyjadrenie
zámeru formou dialógu
TEST L2
7.B - priama a nepriama úmernosť, trojčlenka
7.A zhrnutie učiva 1. polrok, mierka mapy, priama a nepriama úmernosť
Ľudské telo - oporná a pohybová sústava
7.A. - Luxemburgovci na uhorskom tróne, Gotika, Matej Korvín, Banské mestá
Stredná Európa - Česko, Poľsko, Maďarsko
Meteorológia, pozorovanie počasia

CHE

Opakovanie – voda, vzduch
Fyzikálne deje

8. roč. December
SJL

ANJ

MAT
BIO
DEJ
GEG
FYZ
CHE

Slovenský jazyk: Pravopisné doplňovačky, testy - prídavné mená, podstatné mená,
zámená. Individuálne skúšanie- podstatné a prídavné mená. Číslovky- charakteristika,
druh, skloňovanie .
Literatúra: P.O. Hviezdoslav-Pozdrav, M. Haľamová- vyznanie, Modlitba-M. Rúfus,
A. Exupéry. Prírodná, ľúbostná lyrika, modlitba- zhrnutie a upevnenie učiva.
Lekcia 2: Filmy, Sláva, Koleso šťastia - práca s textom, čítanie, počúvanie s
porozumením, slovná zásoba, gramatika - predprítomný čas (since, for),
porovnanie predprítomného a minulého jednoduchého času. Vianoce - konverzácia,
slovná zásoba.
Lichobežník - základné konštrukcie, výpočet obsahu a obvodu, slovné úlohy
Životné procesy - regulácia, zmyslové vnímanie, pohyb a rozmnožovanie
Priemyselná revolúcia a modernizácia, Slovenské národné hnutie
Slovensko - pôdy
8. A – Rastlinstvo a živočíšstvo SR, Ochrana prírody, Zhrnutie - Príroda SR
Sila, Definícia sily, účinky sily, meranie sily, výslednica síl, rovnováha telesa
Kovy, polokovy, nekovy
Vodík
Kyslík

8. roč. Január
SJL

ANJ
MAT
BIO
DEJ
GEG

FYZ
CHE

Slovenský jazyk: Zámená, číslovky opakovanie utvrdzovanie učiva, individuálne
skúšanie. Slávnostný prejav. (1.písomná práca) Opakovanie učiva 1.polroka.
Literatúra: Epická poézia. S. Chalupka- Mor ho! P. O.Hviezdoslav- Rastislav. Opakovanie
1.polrok.
Lekcia 2 - prídavné mená, opakovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky
(predprítomný vs. minulý čas), konverzácia na vybranú tému (čitateľské návyky,
slov. zásoba - počítače), test. Lekcia 3 - slovná zásoba: ľudské telo
Výraz - číselný výraz, výraz s premennou, počtové operácie s výrazmi
Zhrnutie tematického celku - životné procesy
Životné prostredie a faktory ovplyvňujúce životné prostredie
Anton Bernolák, Slovanská vzájomnosť, Štúrovská generácia
Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska
Pamiatky zaradené do zoznamu Unesco
NP Slovenska
8A - Obyvateľstvo a Sídla SR
Deformácia, tlaková sila, tlak. Jednotky tlaku, výpočet
Vzácne plyny, Halogény
Alkalické kovy
Železo

9. roč. December
SJL
ANJ

MAT
BIO
DEJ
GEG
FYZ
CHE

Výkladový slohový postup. Výklad. Podstatné mená.
Poézia - lyrika – opakovanie. Epika – Hviezdoslav (epos), Ch. Jacq (historický román)
Predprítomný a minulý čas vo vetách. Čítanie s porozumením, slovná zásoba text: Šikanovanie, Niečo sa pokazilo (slovná zásoba pomenúvajúca možné problémy s
vecami), Reklamácia v obchode - dialógy. Vianoce - konverzácia, počúvanie s
porozumením.
Lineárne rovnice a nerovnice
Lineárne rovnice s neznámou v menovateli
Premena hornín, premenené horniny
Zemetrasenie
Zhrnutie - vnútorné geologické procesy
Život v prvej ČSR, Zlaté dvadsiate roky?, Kultúrny rozlet ČSR
Polárne oblasti
Elektrické napätie, jednotky napätia
Alkíny
Deriváty uhľovodíkov - halogénderiváty
Kyslíkaté deriváty - alkoholy

9. roč. Január
SJL
ANJ

MAT
BIO
DEJ
GEG
FYZ
CHE

Prídavné mená. Zámená.
Historický román - Ľ. Zúbek, H. Stoll
Čítanie a počúvanie s porozumením – text: Buď opatrný, keď si niečo želáš (slovná
zásoba. Konverzácia na aktuálnu tému (pop. hudba). Opakovanie učiva 1. lekcie
(Problémy - slovná zásoba, gramatika). Test. Rozvíjanie čítania s porozumením
a sl. zásoby - text: Ambície
Opakovanie 1.polroka
Slovné úlohy (všetky typy)
Vonkajšie geologické procesy
Usadené horniny
Krasové procesy
Mračná nad ČSR, Rozbitie ČSR, Opakovanie TC., Európa obeť diktátorov, život v
okupovanej Európe, Vznik nového štátu
Amerika – poloha
Amerika - povrch
Amerika - podnebie
Elektrický odpor, Jednotka odporu, Výpočet odporu,
Kyslíkaté deriváty - aldehydy a ketóny
Kyslíkaté deriváty - karboxylové kyseliny
Zhrnutie učiva - Uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov

