
5. roč. Február 
SJL 5.B- LIT: rozprávka: Pamodaj šťastia, Rozprávka psia, Nepodpísaná rozprávka 

5.B- GRAM: vzor: dievča, správa, oznámenie, pozvánka, vizitka=navštívenka, plagát 

 
 

ANJ Prítomný čas jednoduchý  (4. lekcia) - klad., zápor., opytovacie vety; opakovanie 
lekcie, konverzácia; test; oprava testu; čítanie s porozumením - šport, hudobné 
nástroje. 
 

MAT Delenie prirodzených čísel, poradie počtových operácií, slovné úlohy 
 
 

BIO Vodné a brehové rastliny 
Drobné vodné živočíchy  
Vodné bezstavovce 

DEJ 5.B: Ako si človek zmenšoval svet, Človek premýšľajúci a vynachádzavý: sily prírody a 
prekonávanie vzdialeností - opakovanie formou testu, Ľudia v pohybe 
5.A: Ako ľudia spoznávali sily prírody, Ako si človek zmenšoval svet, Ľudia v pohybe, 
Opakovanie 

GEG Pôda 
Dažďový prales 
 

 

6. roč. Február 
SJL 6.A, 6.B-LIT: slovenská báj:Tatranské plesá, slovenská báj: Prečo je Váh divá rieka, báj-

opakovanie formou testu, poviedka 
6.A, 6.B-GRAM: opis-opakovanie, slovesá - slovesá plnovýznamové a neplnovýznamové, 
zvratné a nezvratné slovesá, slovesný spôsob 

 
 

ANJ Minulý čas jednoduchý, klad., zápor., otázky, slovná zásoba, pravidelné / 
nepravidelné slovesá v minulom čase, práca s textom, videopríbeh, čítanie s 
porozumením a preklad, spôsoby cestovania v minulosti, opakovanie, test, oprava 
testu 
 
 

MAT 6.A - Slovné úlohy - desatinné čísla. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami. 
6.B Slovné úlohy v obore desatinných čísel. Uhly rozdelenie, meranie uhlov,  stupne 
minúty. 
 

BIO Stavba tela kvitnúcich rastlín - koreň, stonka, list 
 

DEJ Grécko - perzské vojny, Atény za Perikla, Macedónia a helenizmus, Opakovanie - 
Grécko, Vznik Ríma 

GEG Ázia - vodstvo, podnebie, typy krajín 
 

FYZ Meranie hmotnosti telesa. Zhrnutie merania fyzikálnych veličín 
 
 

 



7. roč. Február 
SJL Zámená. Číslovky. Slovesá. Slovesný vid. 

Detský hrdina v literatúre: Uhrík, Babarík, Hlušíková, Košková 

ANJ Časy a miesta, slovná zásoba (mestá, štáty, svetadiely), ustálené slovné spojenia, 
minulý priebehový a minulý jednoduchý čas (gramatické cvičenia), nebezpečné 
situácie, prírodné katastrofy, práca s textom  
 
 

MAT Percentá - výpočet základu, časti a počtu percent 
 

BIO Stavba ľudského tela - tráviaca, dýchacia sústava 
 

DEJ J. Gutenberg, Zámorské objavy, Dobyvačné výpravy  
Renesancia, Kníhtlač J. Gutenberg, Zámorské objavy, Dobyvačné výpravy 

GEG Stredná Európa - Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko  
 

FYZ Meteorológia. Príprava na domáce pozorovnie 
 
 

CHE Chemické deje 
Chemické reakcie  
 

 

8. roč. Február 
SJL  

Gramatika: Spojky, častice, citoslovcia- charakteristika slovných druhov. 
Precvičovanie pravopisu neohybné slovné druhy. Priame , nepriame pomenovania. 
Frazeologizmy. 
Literatúra: Opakovanie poézia. Próza, A. Exupéry-Malý princ, M.Figuli - Tri gaštanové 
kone 
 

ANJ Lekcia 3 – Zdravie a bezpečnosť: slovná zásoba, práca s textom: Ty a tvoje telo; 
slovesá - should, might; vzťažné vety; slovná zásoba, konverzácia  na tému problém 
(zdravotný) a spôsoby ošetrenia. 
 
 

MAT Lineárne rovnice 
 

BIO Globálne ekologické problémy, starostlivosť o životné prostredie 
 

DEJ Revolučný rok 1848/49, Žiadosti slovenského národa, Dobrovoľnícke výpravy, 
Memorandum 

GEG Obyvateľstvo Slovenska 
Sídla Slovenska 
Poľnohospodárstvo a Lesné hospodárstvo Slovenska  
 

FYZ Deformácie telesa, otáčavý pohyb 
 



CHE Opakovanie chemické prvky  
Kontrola vedomosti - Chemické prvky  
Halogenidy  

 

9. roč. Február 
SJL Číslovky. Slovesá. 

V. Ferko, A. Ferko – Ako divé husi. Science-fiction, Isaac Asimov  – Stratený robot. 
 

ANJ Lekcia č. 2 – (Zamestnanie): Čítanie s porozumením, sl. zásoba, práca s textom: 
Ambície, Nech sa tvoje sny splnia, Stretnutie; vyjadrenie budúcnosti vo vetách - will, 
going to ; príslovky času + vyjadrenie časových údajov vo vetách; upevňovanie 
gramatiky a sl. zásoby lekcie, konverzácia. 
 

MAT Slovné úlohy o rovnomernom pohybe a spoločnej práci. 
Telesá - ich objem a povrch. 
 

BIO Vonkajšie geologické procesy 
História Zeme – prahory, starohory, prvohory 

DEJ Nový štát na mape Európy, Život v Slovenskom štáte, Aký bol Slovenský  štát, 
Veľmoci proti Hitlerovi, SNP 

GEG Amerika – podnebie, vodstvo, typy krajín 
 

FYZ Ohmov zákon. Výpočty napätia, prúdu a odporu s Ohmovho zákonu 
 
 

CHE Kontrola vedomostí - Deriváty uhľovodíkov  
Prírodné látky. Sacharidy  

 

 


