
Samoštúdium      7. A 

 

Občianska náuka 

Napísať Váš názor ( minimálne 15 viet) na tému: Kam smeruje ľudská spoločnosť – Váš 

názor zaslať na uvedený mail. 

 

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste 

ma kontaktovali na mail dominikajamborova11@gmail.com 

 

 

Výtvarná výchova  

Ahojte decká, mám pre vás pripravenú zaujímavú úlohu (dúfam). 

Téma : Oko, nos, ústa. 

Technika: kresba (mäkká ceruzka 2B 4B), 

Pomôcky: A4 výkres, nožnice, lepidlo, časopisy, ceruzka. 

Z časopisov si vystrihnete oko, nos a ústa, dostatočne veľké a nalepíte si to na ľavú stranu 

výkresu 

pod seba. Medzi obrázkami budú medzery. Na pravú stranu výkresu nakreslite oko, nos ústa 

podľa 

predlohy, ktorú ste si nalepili na ľavú stranu. Veľmi dobre pozerajte, otvorte si očká a sledujte 

obrázok. Svoju kresbu si vytieňujte jemným šrafovaním, nie rozotieraním prstom! 

Kreslíte jedno oko, jeden nos a jedny ústa. 

Prácu máte na dva týždne. 

 

 

Geografia 

Prezentácie sú na portáli ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato 

(bez 

hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla) ( Informácie uvedené v prezentácii si 

prečítajte a môžete si ich prepísať ako poznámky do zošita - heslovite.) 

Kto má prezentáciu k daným témam, a tiež dnešné úlohy pošlite na mail 

eva.makova@gmail.com 

 

Španielsko 

Vyhľadaj informácie na internete a v krátkosti opíš: 

1. Santiago de Compostela 

2. Ronda 

3.Gibraltár 

4. Cádiz 

5. Národné jedlá Španielska 

 

Hudobná výchova 

Ďakujem všetkým žiakom, ktorí mi poslali krásne rozhovory s ich obľúbeným interpretom. 

Ktorí ste nestihli, poprosím poslať na uvedený mail. 

Ostala by som ešte pri vašej tvorivosti, lebo ste mi dokázali, že ste naozaj šikovné ročníky. 

Dávam vám teda ďalšiu, možno trošku ťažšiu úlohu: 

Teraz si predstavte, že ste moderátor/ka rádia. Sami vyberáte hudbu. Práve vás požiadali, aby 

ste napísali zoznam skladieb, ktoré by boli podľa vás vhodné pri týchto príležitostiach: 

Začiatok školského roka- 

Deň učiteľov- 
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Deň matiek- 

Koniec školského roka- 

Pieseň pre zaľúbených 

Pieseň pre jubilanta- 

Hľadajte, pracujte s internetom. Všimnite si, že budete musieť vybrať piesne pre rôzne 

vekové kategórie. Hľadajte samozrejme slušné piesne, nie vulgárne. 

Teším sa na vaše nápady. 

Poprosím opäť poslať na môj mail: janka.chvojkova@azet.sk 

Teším sa a ďakujem  

 

Anglický jazyk 

1.hodina Workbook 

-str.71/cv.5,6,7 – Progress review – opakovanie present perfect, tvorenie viet so spojkami 

BECAUSE, 

SO 

2.hodina Student´s book 

-str.111 – Culture – The police – I can talk about my dream job – cv.1 -prečítať text a doplniť 

chýbajúce slovíčka, 

cv.2 – napísať odpoveď na otázky do zošita, 

cv.3 – odpovedať do zošita na otázky ako to je na Slovensku, 

3.hodina Student´s book 

-str.111 – Culture – The police – I can talk about my dream job – cv.4 –podľa inštrukcií 

pripraviť 

prezentáciu My dream job v Power Pointe alebo vo Worde aj s obrázkami a poslať na mail 

Prácu za celý týždeň prosím odfotiť a poslať na mail ako predtým, aby som vedela ako 

pracujete. 

AK JE ČOKOĽVEK NEJASNÉ, CHCETE NIEČO KONZULTOVAŤ, VYSVETLIŤ 

poprosím kontaktovať ma na 

mail, ktorý už máte kubrickam@gmail.com . 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ  

 

 

Informatika 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Opakovanie INF 7 

 

 

Fyzika  

1. Prezentácia, ktorá obsahuje učivo ne tému – „Vyparovanie, var, sublimácia 

a desublimácia “, 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 a nájdete v nej aj odpovede na zaujímavé otázky zo života.) 

Skontroluj si ! 

Riešenie úlohy z týždňa od 30.3. -3.4.2020 : 

Úloha na opakovanie : 

a) m = 600 g = 0,6 kg 



c (hliník) = 896 J/kg. 0 C 

c(meď) = 383 J/kg . 0 C 

c(olej) = 2000 J/kg. 0 C 

c(striebro) = 234 J/kg. 0 C 

c(voda) = 4180 J/kg. 0 C 

c(vzduch ) = 1000 J/kg. 0 C 

c(železo) = 452 J/kg. 0 C 

t 1 = 18 0 C 

t 2 = 100 0 C 

Q = ? 

Q = m.c.(t 2 – t 1 ) 

Q (hliník) = 44083,2 J 

Q (meď) = 18843,6 J 

Q olej) = 98400 J 

Q (striebro ) = 11512,8 J 

Q(voda) = 205656 J 

Q (vzduch) = 49200 J 

Q (železo) = 22238,4 J 

b) striebro, meď, železo, hliník, vzduch, olej, voda 

c) Najviac tepla potrebuje na zohriatie voda. Táto vlastnosť vody má priaznivý vplyv 

na prímorské počasie, pretože slnečné teplo, ktoré voda prijme, veľmi pomaly 

stráca. Voda v moriach a oceánoch sa pomaly ochladzuje a to zabezpečuje malé 

teplotné rozdiely medzi letom a zimou v prímorských oblastiach. 

 

 

Chémia  

Úloha 1: Poznámky do zošita: 

Požiar 

 Požiar je každé nežiadúce horenie. 

 Pri požiari sú priamo ohrozené: 

 životy a zdravie ľudí, 

 zvieratá, 

 životné prostredie, 

 majetok. 

Hlavné príčiny vzniku požiaru: 

 úder blesku, samovznietenie, 

 deti , 

 nedbalosť človeka 

 porušovanie bezpečnostných zásad pri práci,....... 

 

Telefónne čísla: Hasiči:150 

Integrovaný záchranný systém :112 

Hasenie požiaru 

- pri jeho hasení treba odstrániť jednu z troch podmienok horenia: odstrániť horľavú látku, 

zabrániť prístupu vzdušného kyslíka alebo ochladiť látku pod zápalnú teplotu. 

Prečítať z učebnice str. 73 – 74 

Úloha 2 PZ str. 44-45 

 

Online hodina 24.4. 2020 :  

7.A – 9:00, 7.B – 10:00, 7.C – 11:00 



Úloha 3: PL – vypracovať a poslať mi na mail: jkacinova@azet.sk 

 

Chemické reakcie: 

 

1. Z uvedených príkladov správne spoj fyzikálny a chemický dej: 

fúkanie vetra 

roztopenie snehuliaka                                                fyzikálny dej 

oxidácia medenej strechy fyzikálny dej 

hnitie jablka                                                             

rozbitie fľaše 

hrdzavenie železa chemický dej 

odstraňovanie vodného kameňa                                 chemický dej 

pečenie chleba 

 

2. Doplň: 

 Chemické reakcie sú deje, 

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

 Chemické látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie , vzájomne reagujú 

nazývame ....................................................................................................... 

 Chemické látky, ktoré chemickou reakciou vznikajú nazývame .............................. 

 Chemická reakcia , v ktorej z jednoduchších reaktantov vzniká zložitejší produkt sa 

nazýva.............................................................................................................................. 

 

 Chemická reakcia , v ktorej zo zložitejšieho reaktantu vznikajú jednoduchšie 

produkty sa nazýva.......................................................................................................... 

 

3. Napíš znenie zákona zachovania hmotnosti. 

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

4. Uvedené chemické reakcie : 

 zapíš chemickou schémou ............................................................................................. 

 vypíš reaktanty a produkty............................................................................................. 

 urči , či ide o chemické zlučovanie alebo chemický rozklad ........................................ 

A/ Vinohradníci používajú na dezinfekciu nádob reakciu spaľovania síry so vzdušným 

kyslíkom, pričom vzniká oxid siričitý 

chemická rovnica: .......................................................................................................... 

reaktanty: ...................................................................................................................... 

produkty: ........................................................................................................................ 

podčiarkni správne tvrdenie: ide o chemické zlučovanie / chemický rozklad 

B/ V laboratóriu sme pripravovali kyslík z peroxidu vodíka, pričom vzniká kyslík a voda. 

chemická rovnica: .......................................................................................................... 

reaktant: ........................................................................................................................ 

produkty: ........................................................................................................................ 

podčiarkni správne tvrdenie: ide o chemické zlučovanie / chemický rozklad 

C/ Po zohriatí dichrómanu amónneho vzniká oxid chromitý, voda a dusík, pričom priebeh 

nám pripomína výbuch sopky. 

chemická rovnica: .......................................................................................................... 

reaktant: ...................................................................................................................... 

produkty: ........................................................................................................................ 

podčiarkni správne tvrdenie: ide o chemické zlučovanie / chemický rozklad 

 



Biológia 

REGULAČNÉ SÚSTAVY 

- zabezpečujú vnútornú a vonkajšiu jednotu organizmu 

1. hormonálna RS – prijíma informácie o zmene prostredia pomocou hormónov – produkuje 

ich telo a krvou sa dostávajú k bunkám 

2. nervová RS - prijíma informácie o zmene prostredia pomocou nervov. MÁ NADRADENÝ 

VÝZNAM. 

,,Podnet z prostredia zachytíme zmyslami (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat). Informácie 

o podnete idú do mozgu a miechy. Informácie ako má telo zareagovať idú do výkonných 

orgánov (napr. svaly) a dôjde k ovplyvneniu prostredia.“ 

 

HORMONÁLNA SÚSTAVA - ŽĽAZY S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM 

 

- produkujú hormóny, ktoré sa vylučujú priamo do krvi alebo miazgy. 

 

Podmozgová žľaza 

(hypofýza ) 

najdôležitejšia, reguluje činnosť iných žliaz, 

rastový hormón 

Šuškovité teliesko ovplyvňuje vývin pohlavných žliaz 

Štítna žľaza obsahuje jód, telesný a duševný vývin 

Prištítne telieska regulujú množstvo vápnika a fosforu v tele 

Nadobličky ovplyvňujú látkovú premenu, prekonávanie 

stresu 

Týmus 

( detská žľaza ) 

úplne vyvinutý len v detstve, obranné 

schopnosti 

Podžalúdková žľaza 

(Pankreas ) 

najväčšia, premena cukrov (hormón inzulín ) 

Pohlavné žľazy vznik druhotných pohlavných znakov, 

menštruačný cyklus 

 

Hormóny majú aj vo veľmi malých množstvách veľký vplyv na činnosť organizmu. 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

A. Gramatika: 

1. Morfológia , lexikológia – Zbierka úloh/ Spisovné a nespisovné slová  (cv.1,2,3,4 ), Cudzie 

slová (cv. 1,2,3,4,). 

2. Slovesá – zopakovať poznatky o slovesách zo 6. ročníka, 

                  – vid slovies: dokonavý vid ( prečítať –  prečítam ) 

                                        nedokonavý vid ( čítať –  budem čítať ). 

Určte vid týchto slovies: plakať, plávať, skočiť, skákať, vyskočiť, česať sa, naháňať sa, umyť, 

umývať, zložiť, ukoristiť, kupovať, kúpiť, tancovať, behať, nakresliť, zaspievať ( príklad: 

plakať – budem plakať/ ned. vid, skočiť – skočím/ dok. vid ). 

 

 

B. Literatúra: 

Čítanie ľubovoľnej beletrie. 

Karl May – Šľachetnosť Old Shatterhanda( literárna ukážka/ vypracovať v pracovnom zošite).  

Film – Winnetou I. , II. 

 



 Dejepis 

1. Poslať prezentácie do 24.4.2020 ( tí žiaci, ktorí ešte neposlali ). 

2. Bratislava – hlavné mesto Uhorska 

 – str. 87 až 90 – preštudovať, urobiť poznámky 

Úlohy: a) Zistite, prečo mala Bratislava v minulosti niekoľko rôznych názvov. 

            b) Kde boli uložené korunovačné klenoty? 

Zistené informácie si zapíšte! 

 

 

 

Matematika 

Žiaci majú prácu na obdobie od 20.4. do 24.4 2020 zadanú, v tomto predmete sa vzdelávajú 

cez aplikáciu MESSENGER, kde priamo s učiteľom riešia všetky zadané ( problematické ) 

úlohy. V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa matematiky ( ivanvopy@gmail.com ). 

 

 

Nemecký jazyk 

 

Pracovný zošit – vypracovať cvičenia 21/1,2 a 23/6.  

Dokončiť a pripraviť predchádzajúce úlohy na odovzdanie a kontrolu.  

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

Halakova. 
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