
Samoštúdium   7. A 

 

Občianska náuka 
Multikulturalizmus je témou, ktorá sa kvôli čoraz väčšej globalizácií sveta dnes už dotýka 

snáď každého jedného človeka na zemi. Multikulturalizmus je ideológia presadzujúca, aby 

spoločnosť pozostávala z rozličných kultúr, národov, etník a rás, z ktorých každá má mať 

v rámci spoločnosti rovnaké postavenie a práva. Podstatou multikulturalizmu je teda 

predovšetkým tolerancia.  

 

Úloha 1 

Tolerancia je základným princípom spolužitia. Nasledujúca aktivita bude zameraná práve na 

mieru tolerancie. Predstavte si nasledujúcu situáciu: 

Cestujete vlakom z Bratislavy do Paríža. Máte dopredu kúpenú miestenku v kupé. Kupé je 

možné obsadiť štyrmi osobami. 

Potencionálny spolucestujúci: 

- Moslimská rodina, cestujúca na dovolenku 

- Mladý študent z Brazílie 

- Srbský vojak 

- 70 ročná žena žijúca z minimálneho dôchodku 

- Príslušník skupiny Skinhead 

- Podgurážený starší pán, ktorý každému nadáva 

- Mladá Filipínčanka s malým dieťaťom 

- Mladík počúvajúci hlasnú hudbu 

- Matka s plačúcim dieťaťom 

- Rumunský imigrant 

Zo zoznamu vyberte: 

A. Tri osoby, s ktorými by ste radi cestovali v kupé a prečo? 

................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

B. Tri osoby, s ktorými by ste vôbec nechceli cestovať a prečo? 

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

Úloha 2 

Zistite, aké národnostné menšiny a etnické skupiny žijú na území Slovenska. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Vypracovanie prosím zaslať na mail: dominikajamborova11@gmail.com 

 

 

Technická výchova 
Učivo – Profesie, pracovné príležitosti v regióne, stručný zápis do zošita 

Čo je najdôležitejšie pri výbere profesie /zamestnania/ pre každého človeka a aké sú možnosti 

zamestnania v našom regióne? 

 

 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


 

Anglický jazyk 
- Keďže máte na hodnotenie poslať prezentáciu o prečítanej knihe (čitateľský denník) a 

učenie, 

gramatika vám tak dobre ide, využite čas na čítanie alebo prácu na prezentácii 

- Posielam linky na cvičenia, aby ste si postupne zopakovali a upevňovali jednotlivé časy 

(viete 

ako mi to máte posielať) 

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-present-continuous-3.html 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_progressive2.htm 

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-12052.php 

- Online hodina – štvrtok 9:00 

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

Ak máte nejaké otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, neváhajte mi napísať. Keby niekomu nešli 

preposlať vypracované úlohy, môžeme sa dohodnúť na inom spôsobe odovzdania. 

Prajem všetkým pekný týždeň  

 

 

Chémia 
Úloha 1: Poznámky do zošita 

Exotermické a endotermické reakcie 

Priebeh chemických reakcií je často sprevádzaný zmenami teploty. 

Z tohto hľadiska sú dva typy reakcií: 

1, Chemické reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje, nazývame exotermické reakcie. 

Napr.: - horenie zemného plynu, dreva, uhlia.. (len na začiatku musíme dodať energiu, 

napr. 

zápalkou a potom sa už reakciou uvoľňuje teplo) 

- reakcia draslíka s vodou - draslík sa prudko pohyboval po hladine a zapálil sa (str. 

76) 

Zapisujeme: Reaktanty → produkty + teplo 

2, Chemické reakcie, ktoré prebiehajú len pri neustálom dodávaní tepla (teplo sa spotrebúva), 

nazývame endotermické. 

Napr.: - výroba železa tavením železnej rudy vo vysokej peci -potrebná teplota až 2000°C 

- výroba páleného vápna rozkladom vápenca vo vápenkách: 
   teplo 

Zapisujeme : reaktanty → produkty 

Napr. 

teplo 
 teplo 

vápenec → pálené vápno + oxid uhličitý 

 

Pálené vápno má veľké využitie v stavebníctve a na bielenie a dezinfekciu stien. 

 

ÚLOHA 2: Učebnica str. 78/3,4 79/23 (vypracovať do zošita) 

 

Prosím všetkých žiakov, ktorí mi neposlali všetky vypracované úlohy, nech tak urobia 

do konca tohto týždňa! 

Online hodiny: 

13.5. 7.B 11:00 

14.5. 7.A 11:00 7.C 10:00 



Biológia 
ZRAKOVÝ ORGÁN 

 

Oko sa nachádza v dutine – očnica. 

Očná guľa má 3 vrstvy: 

1. Vonkajšia (väzivová): priehľadná rohovka a nepriehľadné bielko 

2. Stredná: cievovka (výživa oka), vpredu vráskavcové teleso (mení tvar šošovky), 

šošovka, dúhovka (farba oka) a v nej je otvor zrenica 

3. Vnútorná: sietnica, vnútro oka vypĺňa sklovec. 

Na sietnici sú svetlocitlivé bunky: tyčinky (rozlišujú svetlo a tmu) a čapíky (farba). Na 

sietnici sa nachádza aj slepá škvrna (nie sú tu tyčinky) a žltá škvrna (veľa čapíkov – 

najostrejšie videnie). 

Na sietnici vzniká zmenšený, prevrátený obraz videného predmetu. Skutočný obraz sa tvorí 

v mozgu. 

Ochrana oka: mihalnica a riasy – zachytávajú nečistoty, vnútornú stranu mihalnice 

pokrýva spojovka 

viečka, slzy – chránia prednú časť oka pred vysychaním 

Poškodenia zraku 

1. krátkozrakosť – dobre vidí na krátku vzdialenosť, obraz sa premieta pred 

sietnicou, odstraňuje sa šošovkami rozptylkami 

2. ďalekozrakosť – dobre vidí do diaľky, obraz sa premieta za sietnicou, odstraňuje sa 

šošovkami spojkami 

Normálne videnie umožňujú okuliare a kontaktné šošovky. Každé oko vníma predmety 

z iného uhla, takže vidíme priestorovo. 

Zopakujme si ! 

1. Súčasťou zmyslových orgánov sú 

nervové bunky citlivé na podnety, 

ktoré nazývame: 

a) Reaktory 

b) Rébusy 

c) Reflexy 

d) Receptory 

 

2. Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí? 

a) Ucho-sluch 

b) Nos-chuť 

c) Koža-hmat 

d) Oko-zrak 

 

3. Na špičke jazyka sú uložené chuťové 

poháriky, ktoré rozoznávajú: 

a) Slanú chuť 

b) Sladkú chuť 

c) Horkú chuť 

d) Kyslú chuť 

 

4. Čuch veľmi úzko súvisí s ďalším 

zmyslom, a to je: 

a) Chuť 

b) Hmat 



c) Sluch 

d) Zrak 

 

5. Chuťové poháriky dokážu 

rozoznať: 

a) 4základné chute 

b) 2 základné chute 

c) 6 základných chutí 

d) 5 základných chutí 

 

6. Receptory čuchu sú uložené v: 

a) Ústnej dutine 

b) Nosovej dutine 

c) Na povrchu nosa 

d) Na povrchu jazyka 

 

7. Chuťové poháriky sú uložené: 

a) len na povrchu jazyka 

b) na povrchu jazyka, na podnebí 

a v hrdle 

c) len v ústach na podnebí 

d) na podnebí a v hrdle 

 

(správne odpovede mi pošlite na môj mail 

johankafabova@gmail.com ďakujem) 

 

 

 

Geografia 
Prezentáciu z geografie Štáty bývalej Juhoslávie nájdete na portáli ALF zstribecskato.sk → 

Program Alf → kód školy: zstribecskato (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez 

hesla). 

Vypracovaný list mi posielajte na môj mail. eva.makova @ gmail.com 

Kto mi ešte neposlal vypracované listy z jednotlivých oblastí, prosím urobte to dodatočne. 

/ Severná Európa, Španielsko /Gibraltár, Ronda.../ Taliansko, Južná Európa/ 

Ďakujem, Maková 

 

Slovinsko 

Hlavné mesto: 

Slovinsko susedí s: 

Najvyššie pohorie je .................. s najvyšším vrchom ........................... 

Má veľa ľadovcových jazier. Najznámejšie je jazero _ _ _ _ . 

Má prístup k........................ moru. Patrí mu polostrov.......................... 

Tu sa nachádza aj prístav ....................................... 

Druhé najväčšie mesto je ................................. 

Slovinsko vyváža na Slovensko bielu techniku /elektrospotrebiče do kuchyne/ 

značky .......................... 

Slovinsko je známe chovom elegantných, snehovo bielych a mimoriadne učenlivých 

koní lipicanov. Vyhľadaj a napíš prečo sa kone volajú lipicani. 

 



Chorvátsko 

Hlavné mesto: 

Chorvátsko má 2 polostrovy – 

Má 1244 ostrovov. Napíš 5: 

Najväčší ostrov je: 

 

Najvyšší vrchol Sinjal v pohorí .............., na hranici s Bosnou a Hercegovinou, 

dosahuje 1 831 m n. m. 

Nachádzajú sa tu 3 známe národné parky. Skús ich vyhľadať a napísať: 

 

Najznámejší z nich je národný park, kde bol natáčaný film Vinetu. Napíš o ňom 3 

informácie /vyhľadaj na internete/ 

 

Prístavné mestá: 1. R_ _k _ 

2. Z _d_ _ 

3. S _ _ _ _ 

 

 

Fyzika 
1. Učivo o skupenských premenách si môžete precvičiť prostredníctvom testu pod názvom 

„Opakovanie premeny skupenstva“, ktorý je uverejnený a portáli ALF. 

zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato (bez hesla)→ výber triedy 

→ meno žiaka (bez hesla) 

2. V učebnici Fyzika pre 7.ročník základnej školy str.54 -55,nájdete návody na výrobu 

pomôcok, 

využívaných v meteorológií . Skúste vyrobiť podľa návodu aspoň 3 z nich, odfotiť 

a poslať na môj email. 

3. Naďalej máte možnosť , ktorí ste ešte tak neurobili, vypracovať a zdokumentovať 

projekt z minulého týždňa na tému : „Zostav si zdravý jedálny lístok“. Vo 

vašom projekte by mala byť aspoň približne dodržaná podmienka : maximálny denný 

príjem kalórií pre vašu vekovú kategóriu - 13 000 kJ. V jedálnom lístku je preto 

potrebné uviesť k jednotlivým jedlám ich energetickú hodnotu v kJ a hmotnosť v gramoch. 

Ak 

máte možnosť pošlite foto dokument projektu na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com 

 

 

Informatika 
IT FITNESS TEST 2020 

Otestuj svoje IT zručnosti v najväčšom IT teste národa. 

https://itfitness.sk/sk/ 

 

 

Matematika 
Žiaci majú prácu na obdobie od 11. 5. 2020 do 15. 5 . 2020 zadanú, v tomto predmete sa 

vzdelávajú cez aplikáciu MESSENGER a ZOOM, kde priamo s učiteľom riešia všetky zadané 

(problematické) úlohy a je im vysvetlené učivo. V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa 

matematiky (ivanvopy@gmail.com). 
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Slovenský jazyk a literatúra 
Gramatika: 

1. Morfológia , lexikológia – Zbierka úloh/ Cudzie slová (cvičenie 37 – dobrovoľné ). Slová 

podľa dobového výskytu ( cvičenia – 1, 2, 3, 4, 5, 10 ). 

2. Príslovky – zopakovať poznatky o príslovkách, stupňovanie prísloviek. 

Úloha: Vystupňuj príslovky a urči, či ide o pravidelné alebo nepravidelné stupňovanie – 

dobre, blízko, zle, statočne, pekne, nežne, rýchlo, silno, rozhodne, pomaly, šikovne.      

 

 

Literatúra: 

Čítanie ľubovoľnej beletrie. 

Scott O' Dell – život, tvorba ( práca s PC, literárna ukážka / pracovný zošit ). 

Film –  Sokoliar Tomáš. 

 

 

 

 

 Dejepis 
1. Epocha osvietenských vzdelancov 

 – str. 96 až 98 – preštudovať, urobiť poznámky. 

Úloha: Ktoré konkrétne opatrenia navrhoval M. Bel, aby sa zlepšila finančná situácia 

v krajine? ( str. 97 – Reč prameňov ). 

             

 

Nemecký jazyk 

 
Modálne sloveso – sollen / mať povinnosť. PZ 24/10; 25/11.  

Dokončiť a pripraviť predchádzajúce úlohy na odovzdanie a kontrolu.  

Vypracované úlohy poslať na: halakova.maria@gmail.com alebo na messenger: Maria 

Halakova. 


