
Slovenský jazyk a literatúra 
Matica Slovenská – jej história a prítomnosť. 
Profil vybraného autora z realizmu (medailónik). 
 
Dejepis 
Regionálne dejiny zamerané na Západoslovenský kraj (Trnavský). 
 
Botanika 
Liečivé rastliny v CHKO Malé Karpaty. 
Jedovaté rastliny (našich lesov, v CHKO Malé Karpaty...). 
Exotické druhy ovocia a zeleniny na našom trhu. 
Korenie používané v našej kuchyni. 
Bonsaje.  
Kaktusy. 
Symbióza. 
Orchidey v rukách človeka. 
Mäsožravé rastliny. 
 
Zoológia 
Mikroorganizmy v mojom okolí. 
Človek a pes. 
Včelárstvo. 
Akvaristika. 
Rybárstvo (možno spojiť s rybnikárstvom). 
Chránené druhy živočíchov (v CHKO Malé Karpaty, v obci...). 
Jedovaté živočíchy. 
Vtáky našich lesov, záhrad, lúk a polí (ukážky peria, fotografie, kresby siluet...). 
Cicavce našich lesov, záhrad, lúk a polí (stopy, srsť, pozostatky činnosti, fotografie...). 
Druhy rýb na našom trhu. 
Dinosaury. 
Využitie zvierat v medicíne. 
 
Bakteriológia, Mykológia 
Baktérie – postavenie v prírode, ochorenie, pozitívny a negatívny význam pre človeka... 
Vírusy - postavenie v prírode, ochorenie, pozitívny a negatívny význam pre človeka... 
Plesne. 
Kvasinky. 
 
Biológia človeka 
Infekčné ochorenia človeka. 
Parazity človeka. 
Imunita, očkovanie. 
Ochorenie AIDS. 
Rakovina. 
Alergie. 
Výživa človeka. 
Človek v extrémnych podmienkach (horolezectvo, potápanie, kozmonautika....) 
Chrup človeka (zuby, starostlivosť, moderné metódy ošetrenia, ochorenia...) 
Moderné diagnostické metódy (RTG, CT...) 
 



Geografia, Chémia 
Sedem novodobých (nových alebo mojich) divov Slovenska- 
Toto je moje rodné mesto. 
Ľudové zvyky Trnavského kraja. 
Zdroje nerastných surovín Trnavského kraja. 
Obchodné cesty v minulosti a dnes. 
Kde by si chcel žiť? Dedina verzus mesto (veľkomesto). 
Kultúrnohistorické pamiatky Trnavského kraja. (Už ste ich navštívili?) 
Návrh realizácie triedenia odpadu na našej škole. 
Doprava v minulosti, dnes a v budúcnosti. 
Po stopách cestovateľov. 
Kde je ukrytá voda. 
„Hľadaný: Voda“ 
Je čierne zlato nad zlato? 
Planéta Zem v roku 3000? 
Kde by si žil v roku 3000? 
Zdobenie tela (techniky, príčiny). 
Štruktúra obyvateľstva sveta – rasová, veková, náboženská... 
Jaskyne Slovenskej republiky. 
Hrady a zámky SR. 
Minerálne vody SR. 
Púšte sveta. 
Vodopády. 
Jednotlivé kontinenty: Európa, Afrika... 
Hlavné mestá. 
Národné parky SR (sveta). 
Činné sopky sveta. 
 
Informatika 
Predchodcovia počítačov – počítacie stroje. 
Internet včera a zajtra. 
Staršie kódovacie systémy. 
Vývoj robotiky. 
 
Fyzika 
Po stopách objaviteľov (medailónik). 
Prečo vyhral Kelvin nad Celziom. 
Vývin fyzikálnych jednotiek. 
Zdroje energie. 
Veľký tresk. 
Vývoj predstáv o stavbe sveta, častíc. 
Svetlo. 
Energia zblízka. 
Čo všetko patrí k relativite. 
Optické prístroje. 
Nobelove ceny za fyziku. 
Objavy a vynálezy, ktoré zmenili svet. 
Kolobeh plastov v živote. 
Svetlom proti rakovine. 
Supravodivosť. 



 
 


