Rozpis konzultácií a obsah učiva I. Ad
Odbor: drevárska a nábytkárska výroba
Školský rok 2012/2013
Prvý polrok

Predmet

Vyučujúci

SJL

PaedDr. Pitoňák

ANJ

Mgr. Sýkorová

NEJ

Mgr. Pajerová

DEJ

Mgr.
Gavenčiaková

FYZ

Mgr. Kozáková

MAT

Ing. Brodňan

TSV

Mgr.
Ondrušek,Holák

Obsah učiva

Starovekalitertúra,
staroslovienská
humanizmus,renesancia,baroková
literatúra, romantická l, slovná zásoba,
opisný, útvarový slohový postup
Časy: prítomný jedn. /priebehový,
minulý, predprítomný/. Vokálne slovesá.
Čítanie s porozumením. Človek a príroda,
vzdelanie Rodina, šport, bývanie, obchod
, list 120 slov
Časovanie slovies „haben“, „sein“,
časovanie pravidelných slovies, zápor
„nicht“, „nein“, „kein“, skloňovanie
podstatných mien. Opis človeka /výzor,
vlastnosti, rodina, móda a obliekanie.
Staroveký
Egypt,
Rím,
Grécko.
Mezopotámia.
Veľká
Morava,
veľkomoravský panovníci. Konštantín
a Metód.
Mechanický
pohyb,
rovnomerný
priamočiary, voľný pád, Newtonové
pohybové zákony, mechanická práca,
kinetická a potencionálna energia.
Výrok, negácia výroku, prirodzené čísla,
zložené zlomky, percentá, priama
a nepriama úmera, mocniny,rovnice
Rozvoj rýchlosti, beh v teréne. Rozvoj
sily, skok do diaľky.

Ing.Grapová

Živnostenský zákon. Podnikateľsky plán,
marketing.
Obchodný zákonník.

PRN

PaedDr. Janíčková

Štátne symboly SR, ústava SR, obchodný
zákonník

KOC

Ing. Majtánová

Konštrukčná príprava výroby. Vypracovať
výkresy pre lôžkový nábytok, kusovník,
technická podmienka.

ZPD

GRS

Ing.Kuljovský

THK

Ing.Grapová

VYT

Ing.Kuljovský

TEC

Ing. Nistlerová

VBN

Ing.Brodňan

PXA

Ing.Jakubík

Základné entity /úsečka, krivka, obdĺžnik,
kružnica../Kótovanie
a šrafovanie.
TurboCAD 15 prof
Nácvik práce písania na počítači
v programe 10 prstami.
Základné pojmy - hardvér, softvér.
Počítačová sieť. Internet – interaktívna
a neinteraktívna komunikácia. www
stránky
1. Hydrotermická úprava, sušenie
a ochrana dreva – impregnácia,
plastifikácia, zahrievanie, sušenie
dreva.
2. Výroba prírezov a reziva.
Tvarovanie dreva.
Rezné nástroje v DNA. Drevoobrábacie
stroje.
Sušenie dreva – projekt.
1. Prirodzené sušenie – návrh
skladu reziva
Umelé sušenie – výpočet režimu sušenia.

Rozpis konzultácií a obsah učiva I. St
Odbor: stavebníctvo
Školský rok 2012/2013
Prvý polrok

Predmet

Vyučujúci

SJL

PaedDr. Pitoňák

ANJ

Mgr. Sýkorová

NEJ

Mgr. Pajerová

DEJ

Mgr.
Gavenčiaková

FYZ

Mgr. Kozáková

MAT

Ing. Brodňan

TSV

Mgr.
Ondrušek,Holák

ZPD

Ing.Kašuba

KOC

Ing. Kudela

GSY

Ing.Kudela

ZLA

Ing. nistlerová

Obsah učiva

Starovekalitertúra,
staroslovienská
humanizmus,renesancia,baroková
literatúra, romantická l, slovná zásoba,
opisný, útvarový slohový postup
Časy: prítomný jedn. /priebehový,
minulý,
predprítomný/.
Modálne
slovesá. Čítanie s porozumením. Človek
a príroda, vzdelanie Rodina, šport,
bývanie, obchod , list 120 slov
Časovanie slovies „haben“, „sein“,
časovanie pravidelných slovies, zápor
„nicht“, „nein“, „kein“, skloňovanie
podstatných mien. Opis človeka /výzor,
vlastnosti, rodina, móda a obliekanie.
Staroveký
Egypt,
Rím,
Grécko.
Mezopotámia.
Veľká
Morava,
veľkomoravský panovníci. Konštantín
a Metód.
Mechanický
pohyb,
rovnomerný
priamočiary, voľný pád, Newtonové
pohybové zákony, mechanická práca,
kinetická a potencionálna energia.
Výrok, negácia výroku, prirodzené čísla,
zložené zlomky, percentá, priama
a nepriama úmera, mocniny,rovnice
Rozvoj rýchlosti, beh v teréne. Rozvoj
sily, skok do diaľky.
Živnostenský zákon. Podnikateľký
plán,marketing.
Obchodný zákonník.
Pôdorys prízemia rodinného domu,
situačný plán, Pôdorys základov.
Kreslenie elementárnych schém: bod,
úsečka, obdĺžnik, kružnica, elipsa...
Účinky síl na stavebné konštrukcie,
rovnobežné sily, rovinný zvazok síl,
momentová veta, ťažisko, tuhá doska,
podopretie tuhej dosky.

PSV

Ďurkáčová

ARC

Ing.arch.
kontrišová

VYT

Ing. Kašuba

TEC

Ing.arch.
Kontrišová

PXA

Ďurkačová

Výstavba stavebníctvo, právne predpisy
v stavebníctve,
územné
stavebné
konanie, stavebné povolenie, investičný
proces.
Preddejinné staviteľstvo, architektňura
staroveku, stredoveku
Základné pojmy - hardvér, softvér.
Počítačová sieť. Internet – interaktívna
a neinteraktívna komunikácia. www
stránky
Zemné práce, betonárske práce,
zakladanie stavieb, zvislé nosné
konštrukcie, priečky
Vypracovať žiadosť o stavebné povolenie
so všetkými náležitosťami- územné
konanie, stavebné konanie, financovanie
stavby

