
5. roč. Marec 
SJL SJ-Pozvánka, vizitka ,inzerát, reklama, konspekt, poznámky. Opakovanie útvarov ISP. 

Nácvičný diktát( kontrolný diktát)- podstatné mená. Opisný slohový postup( zvieraťa, 
prírody, osoby) Prídavné mená ( akostné, vzťahové). 
Lit.-Bábková hra, divadelná hra. Filmová a televízna rozprávka. Film Perinbaba. 
Animovaný film-Zbojník Jurko, 
 

ANJ Predložky miesta. Slovná zásoba - moja izba, náš dom, jej mesto. Opis obrázka. 
Väzba tam je/tam sú. Modálne sloveso môcť, otázky. Práca s textom - anglické 
mesto.  

MAT  
Obvod a obsah útvarov (trojuholníka, obdĺžnika, štvorca, mnohouholníka), premena 
jednotiek dĺžky 
 

BIO Vodné bezstavovce 
Vodné stavovce – ryby, obojživelníky a plazy 

DEJ 5.A - Ľudia v pohybe, Práca - detská práca, Opakovanie tematického celku, Písomný 
test  

GEG Savany 
Púšte a polopúšte 
Subtropická krajina 
Stepi 

 

6. roč. Marec 
SJL  

 
 

ANJ Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, jedlá a nápoje - slovná zásoba,  
neurčitý člen a/an, určitý člen the,  ukazovateľe množstva - veľa, málo, nejaké, 
žiadne, pýtanie sa na množstvo s pomocou otázok How much/ How many  
 
 

MAT 6.A - Uhly. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov. 
6.B veľkosti uhlov, rozdelenie uhlov, dvojice uhlov susedné, vrcholové, uhly v 
trojuholníku 
 

BIO Stavba tela rastlín – kvet, plod a semeno 
Stavba tela húb 

DEJ Staroveký Rím, Kráľovská doba, Rímska republika, Ovládnutie Itálie Rímom, Punske 
vojny 

GEG Ázia - typy krajín 
Ázia - obyvateľstvo a sídla 
Ázia - hospodárstvo 
JZ Ázia 

FYZ Meranie objemu pevných látok, premena jednotiek, pokusné určenie premeny 1 
decimeter kubický = 1 liter. Meranie objemu nepravidelných telies 
 
 

 



 

7. roč. Marec 
SJL  

Slovesá. Dynamický opis. Spojky. Slovné druhy – opakovanie. 
Dobrodružná literatúra. R. Kipling, J. London 
 

ANJ Rozlišovanie minulých časov pri prerozprávaní príbehu v minulosti, slovná zásoba 
bývanie a nábytok, predložky miesta,  slovná zásoba mestá a miesta, použitie 
určitého člena the s miestnymi názvami, neurčitý člen a/an,  rozlišovanie a 
používanie neurčitých zámien everything, everybody, something, somebody, 
anything, anybody, nothing , nobody 
 
 

MAT Percentá - slovné úlohy, použitie grafov, promile 
Kocka, kváder - základné pojmy, objem a povrch 
 

BIO Človek - obehová, hormonálna sústava 

DEJ 7.A - Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie štátov, Reformácia a 
protireformácia, Vek rozumu - osvietenstvo  
7.B - Reformácia a protireformácia, Slovensko na hranici dvoch svetov 
 

GEG Francúzsko a Monako 
Spojené kráľovstvo a Írsko 
Benelux 

FYZ Teplo, šírenie tepla, tepelná výmena, príjem žiarenia, tepelný vodič, tepelný izolant, 
vedenie tepla, šírenie tepla, prúdenie tepla 
 
 

CHE Chemické zlučovanie a rozklad 
Chemické reakcie  
 
 

 

8. roč. Marec 
SJL SJ-Frazeologizmy, združené pomenovania . Spôsoby obohacovanie slovnej zásoby. 

Opakovanie- lexikológia. Opakovanie podst. mená mužského rodu zakončené na -r-l. 
Nácvičný diktát( kontrolný diktát).Úradný životopis. 
Lit.-Dievčenský román- L. Montgomeryová: Anna zo zeleného domu. Dobrodružný 
román-J.Alex: Čierne koráby.Vedecko- fantastická literatúra- J. Verne: cesta na 
mesiac 
 

ANJ L 4: Práca s textom Kráľ Artuš, Zlodej.  Slovesné tvary – gerundium. Opis udalosti: 
There's someone/something...+ing, opis situácie – riadený rozhovor. 
 

MAT Kruh, kružnica - obvod, obsah 
 

BIO Projekt - návrh na zlepšenie životného prostredia 
Bunka – stavba a jej život 



DEJ Vznik Rakúsko – Uhorska, Maďarizácia, Černovská tragédia 

GEG Slovensko – vývoj hospodárstva, nerastné suroviny  
Slovensko - priemysel 
Slovensko - služby 

FYZ Výpočet rýchlosti, dráhy a času. Rovnomerný a nerovnomerný pohyb. Čítanie grafov, 
dráha v závislosti od času 
 
 

CHE Oxidy - názvoslovie + teória 
Kyseliny - názvoslovie + teória 
Precvičovanie vzorcov  

9. roč. Marec 
SJL Neohybné slov. druhy. Umelecký jazyk. štýl.  Opisný a rozprávací sloh. postup. 

Skladba. 
A.Christie – Diomedove kone, V. Hugo - Bedári, F. Hečko - Červené víno. 

ANJ Počúvanie s porozumením - Médiá. Tvorenie opyt. viet. Práca s textom, slov. zásoba  
- Zamestnanie. Formálny list - žiadosť do zamestnania.  Sl. zásoba a frázy vyjadrujúce 
žiadosť. Frázové slovesá. Dialógy. 
 

MAT Telesá - ich objem a povrch.  
Súhrnné cvičenia k prijímačkám a testovaniu. 

BIO História Zeme – druhohory, treťohory, štvrtohory 
Geologické jednotky Slovenska  
Zhrnutie - história Zeme 

DEJ Veľmoci proti Hitlerovi – vznik odboja, SNP, Porážka Nemecka a jeho spojencov – 
koniec druhej svetovej vojny 

GEG Amerika - obyvateľstvo a sídla 
Amerika – oblasti  
Amerika - štáty a hlavné mestá 
Amerika - hospodárstvo 

FYZ  
Jednoduché obvodu. Paralelne a sériovo spojené  spotrebiče. Výsledný odpor. 
 

CHE Tuky 
Bielkoviny 
Biokatalyzátory - hormóny, enzýmy, vitamíny 

 

 


