
Samoštúdium 7. A 

 

Technická výchova 
Hľadanie zamestnania, písanie štrukturovaného životopisu, motivačný list do zamestnania, 

pohovor u zamestnávateľa 

Čo by v životopise nemalo chýbať – 

Motivačný list do zamestnania – prečo som sa rozhodol pracovať práve u vás, v tomto 

podniku, firme, prečo by som chcel robiť práve túto prácu – 

 

 

Anglický jazyk 
-postupne dokončujte a posielajte prezentácie o knihe 

-posielam opäť linky na cvičenia ako sme sa dohodli, aby ste si postupne zopakovali a 

upevňovali 

jednotlivé časy (viete ako mi to máte posielať 

https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-past-continuous-exercise-1.html 

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

https://www.englishpage.com/verbpage/verbs4.htm 

-nasledujúce cvičenie je reading comprehension – dopĺňate vhodné chýbajúce slovo 

https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/vocabulary-lesson-drink-more-water 

-Online hodina – štvrtok 9:00 - ID 207-217-1697 

Heslo 945239 

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. 

 

 

Výtvarná výchova 
Milí moji siedmaci, aby ste sa nemuseli stále učiť, pripravila som vám trošku 

tvorivosti. 

Keďže tento týždeň sme nemali veľa slniečka, tak si ho nakreslite sami. 

Na A4 výkres (na výšku, alebo šírku) nakreslite len stred slniečka. Slnku môžete 

nakresliť oči, nos, ústa aj líčka. Pozadie aj slnko vymaľujte vodovými farbami. 

Pozor! Vodovými, nie temperami. Takže aj vodová farba bude veľmi jemná. 

Pozadie môžete vyzdobiť (nie prezdobiť) vzormi, ornamentami.....Použite bielu 

voskovku, ak nemáte, tak bielu pastelku. 

Následne na druhý výkres si nakreslite lúče slnka (širšie, skôr ako lupienky 

kvetín). Plochu lúčov vyplňte vzormi tak, aby každý lúč mal iný vzor. Vzor kreslíte 

tenkou čiernou fixkou. Podklad vymaľujte vodovkami. Lúče vystrihnite a nalepte 

okolo kruhu prvého výkresu. Konce lúčov nechajte voľné, nenalepené. 

Príjemné tvorenie. Nezabudnite mi poslať vaše práce! Aj tie staré. 

Prácu máte na dva týždne. 

 

 

Chémia 
Úloha 1: Poznámky do zošita: 

RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

Predstavu o rýchlosti chemickej reakcie získavame pozorovaním ako rýchlo: 

 vzniká plynný alebo tuhý produkt 



 ubúdajú tuhé reaktanty alebo sa mení ich sfarbenie 

Rýchlosť chemickej reakcie určujeme časom potrebným na zmenu reaktantov na produkty. 

Pomalé a rýchle reakcie 

Pomalé reakcie 

- Sú prudké, búrlivé, 

- Napr. horenie dreva, plynu 

Rýchle reakcie 

- Prebiehajú niekoľko dní, týždňov 

- Napr. hnitie potravín, hrdzavenie železa, usadzovanie vápenca v kvapľových jaskyniach, 

rozklad plastov...... 

Hrdzavenie= korózia 

- Hrdzavenie prebieha rýchlejšie čím je vzduch teplejší a vlhkejší a ak na povrchu kovu 

pôsobí 

roztok soli 

- Najrýchlejšie hrdzavejú predmety pri mori 

- Kovové predmety preto chránime: natieraním farbou alebo lakom, vytvorením ochrannej 

vrstvy pomocou kovov (pozinkovaním, pochrómovaním) 

Úloha 2: PZ str.49,50,51 

Tento týždeň online hodina nebude. 

 

 

Biológia  
Žiaci sa vzdelávajú cez aplikáciu  Messenger. 

 

 

Občianska náuka 
Ahojte žiaci, 

úlohou na tento týždeň bude vytvoriť prezentáciu o tom, ako trávite dni (od pondelka do 

nedele) počas pandémie koronavírusu. Do prezentácie uvediete váš denný harmonogram, 

môžete pripojiť aj obrázky alebo fotky  

Prezentáciu poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

 

 

Informatika 
(Doplnkové aktivity nad rámec domáceho vzdelávania – NEPOVINNÉ) 

(V prípade, že ste IT FITNESS TEST 2020 ešte neabsolvovali) 

IT FITNESS TEST 2020 

Otestuj svoje IT zručnosti v najväčšom IT teste národa. 

https://itfitness.sk/sk/ 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Informatika 

 

 

Matematika 
Žiaci majú prácu na obdobie od 18. 5. 2020 do 22. 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). 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


  

 

Fyzika 
1. Prezentácia, ktorá obsahuje učivo na tému – „ Tepelný motor a parný stroj“ je pre 

žiakov 7. A, 7.B, 7.C, 7.D uverejnená na portáli ALF: 

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

→ meno žiaka (bez hesla) 

 informácie uvedené v prezentácii sú zároveň poznámky, ktoré si môžete prepísať do 

zošita 

2. Naďalej máte možnosť , ktorí ste ešte tak neurobili, vyrobiť aspoň 3 pomôcky, 

využívané v meteorológií ,podľa návodu v učebnici Fyzika pre 7.ročník základnej školy 

str.54 -55, odfotiť a poslať na môj email : zlatapavlovicova@gmail.com 

3. Vašou úlohou bude v nasledujúcich 2 týždňoch vyhľadať informácie , spracovať 

ich vo forme prezentácie, alebo na výkres formátu A3 , zdokumentovať 

a poslať na môj email. Termín :do konca mája 2020! 

Vybrať si môžete jednu z nižšie uvedených tém: 

1. Meteorologické prvky (teplota vzduchu, tlak vzduchu, prúdenie vzduchu – vietor, 

vlhkosť vzduchu, zrážky) 

2. Vrstvy atmosféry Zeme 

3. Oblaky 

4. Meteorologická stanica 

5. Meteorologická mapa. Predpoveď počasia. 

6. Počasie a podnebie 

7. Znečisťovanie vzduchu 

Pokyny k prezentácií : 

a) Každá snímka by mala obsahovať obrázky a iba heslovité, zrozumiteľné, 

zaujímavé informácie 

b) Počet snímok : 3 – 5 (okrem úvodu a záveru) 

c) Na prvej snímke uveďte Vaše meno a triedu 

d) Prezentácia nemá byť len kópiou, ale Vašou vlastnou prácou ! 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Gramatika: 
1. Morfológia , lexikológia – Zbierka úloh/Slová podľa dobového výskytu (cvičenia – 12, 13). 

Opakovanie tematického celku ( cvičenie 24 ). Tvorenie slov ( cvičenia 3, 4, 8 ). 

2. Predložky – učebný materiál aj s pokynmi poslaný žiakom. 

3. Doplňovacie texty – učebný materiál aj s pokynmi poslané žiakom.   

 

 

Literatúra: 
Čítanie ľubovoľnej beletrie. 

Sokoliar Tomáš ( film ) – prezentácia. 

Poslať do 24. 5. 2020. 

 

 

 Dejepis 
 Systematizácia a upevňovanie vedomostí ( Habsburská monarchia v novoveku ). 

 Učebný materiál aj s pokynmi poslaný žiakom.          



Nemecký jazyk 
 

Osobné zámená v akuzatíve. Učebnica str. 35 - gramatika, cvičenie PZ 25/13.  

Dokončiť a pripraviť predchádzajúce úlohy na odovzdanie a kontrolu.  

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

Halakova. 

 

 

 

 
 


