Plán rozpisu tematických celkov jednotlivých predmetov za I. polrok
trieda I.B 3656 K operátor stavebnej výroby
Vyučujúci

Predmet

Rozpis učiva

Mgr. Katarína
Kuljovská

ANJ

Rodina a spoločnosť, prítomný čas jednoduchý, prítomný čas
priebehový, Cestovanie, minulý čas, predložky, budúci čas,
Nakupovanie

Mgr. Mária
Gavenčiaková

DEJ

Starovek – Mezopotámia, Egypt, staroveké Grécko a Rím

Mgr. Ján
Holák

TSV

Beh na 100 m, zhyby na vysokej hrazde, sed-ľah za 1 minútu

Ing. František
Kašuba

FYZ

Fyzikálne veličiny a ich jednotky, kinematika, dynamika

Mgr. Pavol
Poláček

NBV

Komunikácia, typy komunikácie, desatoro, Ježiš a evanjelia,
svätý Krištof, AIDS

Mgr. Mária
Gavenčiaková

SJL

Štýly učenia sa, všeobecné poznatky o slohu, lexikológia,
úvaha, všeobecné literárne pojmy

Ing. Lucia
Baculáková

MAT

Zlomky (sčítanie, odčítanie, delenie, násobenie, zmiešaný
zlomok), percentá (slovné úlohy s percentami), priama
a nepriama úmera, prienik a zjednotenie intervalov

Mgr. Emília
Chobotová

KNJ

Vzory a ideály, Škola a štúdium, Pozdravy a predstavenia sa

Mgr. Emília
Chobotová

NEJ

PaedDr. Anna
Janíčková

MTE

PaedDr. Anna
Janíčková

OBN

Dáša
Ďurkáčová
SBN

Osobné zámená, časovanie slovies v prítomnom čase,
všeobecný podmet man, číslovky, slovosled v oznamovacej
vete, opytovacie zámená, tvar slovesa mochten
Rozdelenie stavebných materiálov, Čo je materiál, stavebný
materiál, stavebné drevo, druhy, výrobky – guľatina, piliarske
výrobky, lepené drevo, aglomerová ochrana dreva
Základy komunikácie, zásady spoločenského správania
(pozdrav, oslovenie, predstavenie), psychológia a úloha
dedičnosti a prostredia, človek osobnosť
Ručné opracovanie dreva, tesárske spoje, druhy reziva, druhy
škár v murive, murovanie z tehál a tvaroviek, zložky,
vlastnosti a použitie prostého betónu, podstata
železobetónu, vlastnosti železobetónu, druhy výstuže a jej
umiestnenie, postup pri vybúraní otvoru v nosnom múre,
v základnom páse a v strope, postup pri zhotovení vnútornej
omietky
Normalizácia v technickom kreslení, mierky výkresov, zásady
kótovania, technické písmo, zobrazovanie na výkresoch v
stavebníctve
Investičná výstavba – obsah, plánovanie, účastníci, dodávky,
systémy, investorská príprava, územné konanie, rozhodnutie,
stavebné doklady k žiadosti

Ing. Ivana
Nistlerová

ODK

Ing. Oľga
Časnochová

PLZ

Ing. Oľga
Časnochová

STK

Hlavné časti objektov (pozemných stavieb), konštrukcie
základov, zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie

Ing. Stanislav
Kuljovský

INF

Informácie, Hardvér, Softvér

Mgr. Mária
Gavenčiaková

LSE

Všeobecné literárne pojmy, metrika – lyrická poézia, epická
poézia, epická próza - poviedka

